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1.	 TRAMITACIONS	CLOSES	AMB	TEXT	APRO·
VAT	O	CLOSES	EN	LA	FORMULACIÓ

1.10.	 Resolucions

Resolucions
Tram. 256-00027/08 a 256-00030/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 357) p. 7

Resolució 344/VIII del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova el Compte general de la Ge-
neralitat de Catalunya corresponent a l’any 2005
Tram. 257-00002/08
Adopció p. 7

1.15.	 Mocions

Moció 40/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre la crisi econòmica
Tram. 302-00130/08
Aprovació p. 7

1.17.	 Recomanacions

Recomanació 2/VIII de la Comissió de Pe-
ticions, perquè el Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques tingui en compte els itineraris 
ciclistes en les modificacions de la xarxa viària
Tram. 125-00090/08
Adopció p. 8

1.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el suport als 
municipis petits
Tram. 300-00160/08
Substanciació p. 8

Interpel·lació al Govern sobre les relacions 
institucionals
Tram. 300-00161/08
Substanciació p. 8

Interpel·lació al Govern sobre les actuaci-
ons relatives als acomiadaments col·lectius i a les 
polítiques actives d’ocupació
Tram. 300-00162/08
Substanciació p. 8

Interpel·lació al Govern sobre el desplega-
ment de l’Estatut
Tram. 300-00163/08
Substanciació p. 9

Interpel·lació al Govern sobre el finança-
ment local
Tram. 300-00164/08
Substanciació p. 9

Interpel·lació al Govern sobre la crisi econò-
mica en els sectors agrícola i ramader
Tram. 300-00165/08
Substanciació p. 9

1.30.	 Altres	tramitacions

1.30.06.	 Procediments	relatius	a	les	corporacions	
locals	i	a	altres	informes	o	memòries	de	
la	Sindicatura	de	Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 15/2008, referent a l’Institut Municipal d’Hi-
senda de l’Ajuntament de Barcelona, corresponent 
al 2005
Tram. 258-00017/08
Coneixement de l’Informe p. 9

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 17/2008, referent al Consell Comarcal de l’Urgell, 
corresponent al 2006
Tram. 258-00018/08
Coneixement de l’Informe p. 9

2.	 TRAMITACIONS	CLOSES	PER	REBUIG,	RE·
TIRADA,	CANVI	O	DECAÏMENT

2.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les infraestructures i l’obra pública
Tram. 302-00131/08
Rebuig p. 10

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política d’habitatge
Tram. 302-00132/08
Rebuig p. 10

3.	 TRAMITACIONS	EN	CURS

3.01.	 Projectes	i	proposicions	de	llei	i	altres	
propostes	de	norma

3.01.01.	 Projectes	de	llei

Projecte de llei de regulació de l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 200-00033/08
Ponència per a elaborar l’Informe p. 10

Número 361

Dilluns, 1 de desembre de 2008

VIII legislatura

Cinquè període

(Dos fascicles) Fascicle primer

Correcció d'errades de publicació
Nota adhesiva
El tram. 356-00384/08 de la pàgina 57 ha estat modificat en el BOPC 369 a la pàgina 98.



1 de desembre de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 361

2

SUMARI

Projecte de llei de salut pública
Tram. 200-00041/08
Debat de totalitat p. 11
Tramesa a la Comissió p. 11
Termini per a proposar compareixences p. 11

Projecte de llei de la millora d’urbanitzaci-
ons amb dèficits urbanístics
Tram. 200-00042/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 357) p. 11

Projecte de llei de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis en establiments, activitats, infra-
estructures i edificis
Tram. 200-00045/08
Debat de totalitat p. 11
Tramesa a la Comissió p. 11
Termini per a proposar compareixences p. 11

Projecte de llei d’avaluació ambiental dels 
plans i programes
Tram. 200-00046/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 11

Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 200-00047/08
Debat de totalitat p. 12
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Mixt p. 12
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya p. 12
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió p. 12
Tramesa a la Comissió p. 12
Termini per a proposar compareixences p. 12

Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 200-00048/08
Esmenes a la totalitat p. 12

Projecte de llei de pressupostos de la Ge-
neralitat de catalunya per al 2009
Tram. 200-00049/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 360) p. 12

Projecte de llei de regulació del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció
Tram. 200-00051/08
Text presentat p. 13

3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual 
s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de 
l’article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, 
de política territorial
Tram. 202-00046/08
Esmenes a la totalitat p. 19

Proposició de llei de creació de la deducció 
corresponent al tram autonòmic de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques pels donatius fets en 
favor de fundacions, associacions i entitats privades 
en benefici del medi ambient, la conservació del 
patrimoni natural i la custòdia del territori
Tram. 202-00047/08
Esmenes a la totalitat p. 20

Proposició de llei d’implantació d’una de-
ducció per despeses en llars d’infants en l’impost 
sobre la renda de les persones físiques
Tram. 202-00048/08
Esmenes a la totalitat p. 20

Proposició de llei del Consell de Garanties 
Estatutàries
Tram. 202-00051/08
Criteri de les entitats associatives p. 21

3.10.	 Procediments	que	es	clouen	amb	l’adop·
ció	de	resolucions

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
servei tècnic de punt de trobada a Tarragona
Tram. 250-01161/08
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre de respir per a persones amb discapa-
citat al Gironès
Tram. 250-01256/08
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una residència per a persones amb discapacitat 
al Baix Empordà
Tram. 250-01257/08
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre la creació de 
places a residències i pisos per a persones amb 
malalties mentals al Gironès, l’Alt Empordà i el Baix 
Empordà
Tram. 250-01258/08
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una residència per a persones amb discapacitat 
del Ripollès i la Cerdanya
Tram. 250-01259/08
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre la previsió 
de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya per a la 
construcció d’habitatges a la Porta Sud de Terrassa 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-01331/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre l’increment 
d’efectius dels Mossos d’Esquadra a l’Alt Penedès
Tram. 250-01425/08
Presentació p. 24

Proposta de resolució sobre el tancament 
de l’establiment Boulanger, de Sant Boi de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 250-01426/08
Presentació p. 25

Proposta de resolució sobre la declaració 
de la sardana com a dansa nacional de Catalunya
Tram. 250-01427/08
Presentació p. 26

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
les discapacitats d’origen orgànic en el barem de dis-
capacitats amb el mateix nivell que les discapacitats 
físiques, psíquiques i sensorials
Tram. 250-01428/08
Presentació p. 26

Proposta de resolució sobre la gestió de 
les subvencions per a les comunitats catalanes a 
l’exterior
Tram. 250-01429/08
Presentació p. 27

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una tercera via a la línia 4 de rodalia entre Martorell 
i Barcelona
Tram. 250-01430/08
Presentació p. 28

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport públic per a les persones amb discapacitat 
intel·lectual a la Cerdanya
Tram. 250-01431/08
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre la proposta del 
Servei Català de Trànsit d’instal·lar un radar al tram 
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d’entrada a Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) de 
la carretera C-244 i sobre l’eliminació dels revolts al 
tram de la Passada
Tram. 250-01432/08
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre la dotació dels 
agents de seguretat ciutadana dels Mossos d’Esqua-
dra amb armilles antibales i guants antitall
Tram. 250-01433/08
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre l’adaptació del 
lloc de treball de les agents embarassades del Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01434/08
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
de l’edifici de l’antic convent del Carme, a Valls (Alt 
Camp), per al CEIP Enxaneta
Tram. 250-01435/08
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un estudi de l’estat de conservació de l’edifici de 
l’antic IES Narcís Oller, de Valls (Alt Camp)
Tram. 250-01436/08
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre les obres 
d’adequació de l’edifici de l’antic IES Narcís Oller, 
de Valls (Alt Camp), neces sàries per a garantir la 
continuïtat de l’ac tivitat escolar del CEIP Enxaneta
Tram. 250-01437/08
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre l’abasta ment 
d’aigua potable a Portbou (Alt Em pordà)
Tram. 250-01438/08
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre el tram de la 
C-26 entre el Solsonès i el Berguedà
Tram. 250-01439/08
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una conducció d’aigua de la depuradora de Verdú 
(Urgell) al riu Cercavins
Tram. 250-01440/08
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la depuradora de Benifallet (Baix Ebre)
Tram. 250-01441/08
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de la depuradora dels Valentins, a Ulldecona 
(Montsià)
Tram. 250-01442/08
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la depuradora de Miravet (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-01443/08
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la depuradora de Prat de Comte (Terra Alta)
Tram. 250-01444/08
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la depuradora dels barris d’Eucaliptus i Poble 
Nou, a Amposta (Montsià)
Tram. 250-01445/08
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la depuradora d’Aldover (Baix Ebre)
Tram. 250-01446/08
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre les obres al 
tram de carretera entre Burg i Farrera per a la pre-
venció d’esllavissades
Tram. 250-01447/08
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la promoció 
del turisme de l’or al Pirineu
Tram. 250-01448/08
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre l’encàrrec del 
guió i el finançament d’una pel·lícula sobre el general 
Moragues
Tram. 250-01449/08
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
jutjat mercantil en cadascun dels partits judicials del 
Maresme
Tram. 250-01450/08
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un conveni específic amb l’Ajuntament de Vila-
decans (Baix Llobregat) per a la creació de l’àrea 
bàsica de salut Viladecans 4 i per a la construcció 
d’un equipament sanitari al sector de Ponent
Tram. 250-01451/08
Presentació p. 41

3.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la crisi econòmica
Tram. 302-00130/08
Esmenes presentades p. 42

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les infraestructures i l’obra pública
Tram. 302-00131/08
Esmenes presentades p. 43

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política d’habitatge
Tram. 302-00132/08
Esmenes presentades p. 44

4.	 INFORMACIÓ

4.40.	 Acords,	resolucions	i	comunicacions	
dels	òrgans	de	la	cambra

Modificació del calendari de dies inhabils 
per a l’any 2008
Tram. 241-00005/08
Acord p. 45

Delegació de funcions del president del 
Parlament
Tram. 246-00035/08
Resolució p. 45

Declaració del Parlament de Catalunya amb 
motiu del 60è aniversari de la Declaració universal 
dels drets humans
Tram. 401-00027/08
Lectura en el Ple p. 45

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	moci·
ons

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
198/VIII, sobre els cursos de sensibilització i ree-
ducació del Servei Català de Trànsit per a persones 
amb discapacitat
Tram. 290-00160/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 46
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Control del compliment de la Resolució 216/
VIII, sobre l’endegament de la riera de les Arenes, 
de Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 290-00177/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 46

Control del compliment de la Resolució 217/
VIII, sobre l’aplicació del Reglament CE 842/2006, 
sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle, 
i la lluita contra el canvi climàtic
Tram. 290-00178/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 47

Control del compliment de la Resolució 
218/VIII, sobre les actuacions de millora mediam-
biental als torrents del Lluc i de la Bisbal, a Santa 
Oliva (Baix Penedès)
Tram. 290-00179/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 47

Control del compliment de la Resolució 
222/VIII, sobre el projecte d’atenció educativa a 
l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals
Tram. 290-00183/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 48

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixen·
ces

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Proposta de compareixença de la degana 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació 
al Projecte de llei de mediació en l’àmbit del dret 
privat
Tram. 352-00629/08
Acord sobre la sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de mediació en l’àmbit del 
dret privat
Tram. 352-00630/08
Rebuig de la sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença del president 
de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Gradu-
ats Socials de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de mediació en l’àmbit del dret privat
Tram. 352-00631/08
Rebuig de la sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença del president 
del Tribunal Arbitral de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei de mediació en l’àmbit del dret privat
Tram. 352-00632/08
Rebuig de la sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença de Raúl 
Sánchez, director de l’Institut d’Estudis Superiors 
de la Família de la Universitat Internacional de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de mediació 
en l’àmbit del dret privat
Tram. 352-00633/08
Rebuig de la sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença d’Anna Parés 
i Rifà, degana del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de me-
diació en l’àmbit del dret privat
Tram. 352-00634/08
Rebuig de la sol·licitud p. 50

Propostes de compareixença
Tram. 352-00657/08 a 352-00661/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 353) p. 50

Proposta de compareixença de Sílvia 
Giménez-Salinas Colomer, presidenta del Consell 
dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, 

amb relació al Projecte de llei de mediació en l’àmbit 
del dret privat
Tram. 352-00662/08
Acord sobre la sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença de José Manu-
el Regadera Sáenz, jutge degà de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de mediació en l’àmbit del 
dret privat
Tram. 352-00663/08
Rebuig de la sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença de María Eu-
genia Alegret Burgués, presidenta del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de mediació en l’àmbit del dret privat
Tram. 352-00664/08
Rebuig de la sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença de Jaume Al-
menara i Aloy, degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de me-
diació en l’àmbit del dret privat
Tram. 352-00665/08
Rebuig de la sol·licitud p. 51

Propostes de compareixença
Tram. 352-00666/08 a 352-00670/08
Tram. 352-00674/08 a 352-00675/08
Tram. 352-00689/08 a 352-00696/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 353) p. 51

Proposta de compareixença de Sílvia Gi-
ménez-Salinas Colomer, presidenta del Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya i degana del Col-
legi d’Advocats de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de mediació en l’àmbit del dret privat
Tram. 352-00730/08
Acord sobre la sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença de Lídia Con-
dal i Invernón, degana del Col·legi d’Advocats de 
Granollers i presidenta de la Comissió de Mediació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de mediació en l’àmbit 
del dret privat
Tram. 352-00731/08
Retirada de la sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença de Salvador 
Puntes, responsable pedagògic del Màster europeu 
en mediació de la Universitat de Barcelona i pro-
fessor del Màster europeu de mediació de l’Institut 
Universitari Kurt Bösch, amb relació al Projecte de 
llei de mediació en l’àmbit del dret privat
Tram. 352-00732/08
Acord sobre la sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença de Teresa 
Llorens Carbonell, coordinadora de l’Àrea d’Igual-
tat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de mediació en l’àmbit del 
dret privat
Tram. 352-00733/08
Acord sobre la sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença d’Anna Vall 
Rius, directora del Centre de Mediació Familiar de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de media-
ció en l’àmbit del dret privat
Tram. 352-00734/08
Acord sobre la sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença de M. Merce-
des Tarrazón i Rodón, membre del Ple de la Cambra 
de Comerç de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de mediació en l’àmbit del dret privat
Tram. 352-00735/08
Acord sobre la sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença de Josep An-
toni Blanco Abad, alcalde de Sant Pere de Ribes, 
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amb relació al Projecte de llei de mediació en l’àmbit 
del dret privat
Tram. 352-00736/08
Acord sobre la sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença d’Antoni Vidal 
Teixidó, membre del Comitè Científic del Màster en 
Mediació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de mediació en 
l’àmbit del dret privat
Tram. 352-00737/08
Retirada de la sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença de Daniel Ara-
sa, president del Grup d’Entitats Catalanes de la 
Família, amb relació al Projecte de llei de mediació 
en l’àmbit del dret privat
Tram. 352-00738/08
Rebuig de la sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença de Liberto 
Senderos, president de l’Institut de Política Familiar 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de me-
diació en l’àmbit del dret privat
Tram. 352-00739/08
Rebuig de la sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’un repre-
sentant o una representant del Consell de Col·legis 
d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de mediació en l’àmbit del dret privat
Tram. 352-00740/08
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’un repre-
sentant o una representant de la Junta de Govern 
del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de mediació en l’àmbit del 
dret privat
Tram. 352-00741/08
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de la Junta de Govern del 
Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i As-
sistents Socials de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de mediació en l’àmbit del dret privat
Tram. 352-00742/08
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’un repre-
sentant o una representant de la Junta de Govern 
del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de mediació 
en l’àmbit del dret privat
Tram. 352-00743/08
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’un repre-
sentant o una representant de la Junta de Govern 
del Col·legi de Pedagogs de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de mediació en l’àmbit del dret 
privat
Tram. 352-00744/08
Acord sobre la sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de la Junta de Govern del 
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de mediació en l’àmbit del 
dret privat
Tram. 352-00745/08
Acord sobre la sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença de Sebastià 
Jornet Forner, secretari de l’Agrupació d’Arquitectes 
Urbanistes de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei d’avaluació ambiental dels plans i programes
Tram. 352-00746/08
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença de Margarita 
Castañer Vivas, presidenta de la Societat Catalana 

d’Ordenació del Territori, amb relació al Projecte de 
llei d’avaluació ambiental dels plans i programes
Tram. 352-00747/08
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença de Sergi Cantó 
i Jordi, president del Col·legi d’Ambientòlegs de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei d’avaluació 
ambiental dels plans i programes
Tram. 352-00748/08
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença de Margarida 
Gual Perelló, degana del Col·legi de Biòlegs de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei d’avaluació 
ambiental dels plans i programes
Tram. 352-00749/08
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença d’Antoni F. 
Tulla, president de la Delegació del Col·legi de Ge-
ògrafs a Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’avaluació ambiental dels plans i programes
Tram. 352-00750/08
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença de Raül Valls, 
representant del Centre per a la Sostenibilitat Ter-
ritorial, amb relació al Projecte de llei d’avaluació 
ambiental dels plans i programes
Tram. 352-00751/08
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença de Toni Altaiò, 
representant de l’Associació per la Defensa i l’Estudi 
de la Natura, amb relació al Projecte de llei d’avalu-
ació ambiental dels plans i programes
Tram. 352-00752/08
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant del Col·legi d’Ambientòlegs 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’avalu-
ació ambiental dels plans i programes
Tram. 352-00753/08
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei d’avaluació ambiental 
dels plans i programes
Tram. 352-00754/08
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença del president 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’avaluació ambiental dels 
plans i programes
Tram. 352-00755/08
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei 
d’avaluació ambiental dels plans i programes
Tram. 352-00756/08
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’avalu-
ació ambiental dels plans i programes
Tram. 352-00757/08
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant del Col·legi d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’avaluació ambiental dels plans 
i programes
Tram. 352-00758/08
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant del Col·legi d’Ambientòlegs 
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de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’avalu-
ació ambiental dels plans i programes
Tram. 352-00759/08
Sol·licitud p. 56

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Taula del Tercer Sector Social davant la 
Comissió de Benestar i Immigració perquè presentin 
el Pla estratègic del sector social
Tram. 356-00361/08
Sol·licitud p. 57

Sol·licitud de compareixença de la direc-
tora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
davant la Subcomissió de la Infància perquè informi 
sobre els treballs d’elaboració de l’avantprojecte de 
llei de la infància
Tram. 356-00384/08
Sol·licitud p. 57

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant 
la Comissió sobre els Drets de les Dones perquè 
expliqui l’informe del Consell sobre la violència de 
gènere i els mitjans de comunicació
Tram. 356-00387/08
Sol·licitud p. 57

4.53.15.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
d’autoritats,	de	funcionaris	i	d’altres	per·
sones

Compareixences
Tram. 353-00316/08 a 353-00321/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 353) p. 57

Sessió informativa de la Comissió de Po-
lítica Cultural amb el president del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya sobre el contingut de l’acord 
d’aquest consell relatiu a l’adjudicació del contracte 
de gestió indirecta del servei públic de radiodifu-

sió sonora en ones mètriques amb modulació de 
freqüència
Tram. 359-00008/08

4.70.	 Comunicacions	del	president	de	la	Ge·
neralitat	i	del	Govern,	i	d’altres	òrgans

4.70.05.	 Documentació	tramesa	en	compliment	
de	lleis	i	altres	normes

Informe sobre la situació en data del 30 
de setembre de 2008 dels avals d’operacions amb 
venciment posterior a l’1 de gener de 2008
Tram. 334-00077/08
Presentació p. 58

4.88.	 Consells	assessors	del	Parlament

4.88.01.	 Consell	Assessor	del	Parlament	sobre	
Ciència	i	Tecnologia	(CAPCIT)

Línia de treball del Consell Assessor del 
Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) so-
bre els transgènics
Tram. 394-00005/08
Obertura de la línia de treball p. 58

4.90.	 Règim	interior

4.90.10.	 Càrrecs	i	personal

Concurs per a proveir temporalment dos 
llocs de treball d’ajudant o ajudanta de magatzem 
del Departament d’Infraestructures, Equipaments 
i Seguretat
Tram. 500-00017/08
Convocatòria p. 58

NOTES

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una reproducció fidel dels documents 
originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a 
una sola data.

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució 
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en 
el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada 
el 30 d’abril de 1990.
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1.10.

3. El Parlament de Catalunya constata que el Govern ha 
actuat d’una manera conforme per la consecució, durant 
l’exercici 2005, de les previsions del Pla de sanejament 
aprovat pel Consell de Política Fiscal i Financera el 14 
de setembre de 2004, tant pel que fa al nivell de dèficit 
com al d’endeutament, i també pel que fa a la reducció 
de la despesa desplaçada, tal com posen de manifest el 
Compte general i l’Informe de la Sindicatura de Comp·
tes.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2008

El secretari quart El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual

1.15. MOCIONS

Moció	40/VIII	del	Parlament	de	Catalu·
nya,	sobre	la	crisi	econòmica
Tram. 302-00130/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 46, 27.11.2008, DSPC-P 67

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 27 de 
novembre de 2008, d’acord amb l’article 139 del Re·
glament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre la crisi econòmica (tram. 
302·00130/08), presentada pel diputat Santi Rodríguez 
i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla·
mentari de Convergència i Unió (reg. 35905) i pel Grup 
Parlamentari Socialistes · Ciutadans pel Canvi, el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds · 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 35907·35911).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

moció

El Parlament de Catalunya, davant la situació de crisi 
econòmica que travessa Catalunya i que afecta nombro·
sos treballadors i empreses, insta el Govern a:

1. Continuar impulsant les accions de diàleg i negocia·
ció que siguin necessàries per a intentar garantir que la 
situació actual de crisi afecti el menor nombre possible 
de treballadors i que permetin la continuïtat i la viabi·
litat dels projectes empresarials a Catalunya.

2. Continuar fent l’anàlisi dels expedients de regula·
ció d’ocupació amb rigor, objectivitat i responsabilitat, 
impulsant la negociació i el diàleg entre les parts com 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.10. RESOLUCIONS

Resolucions
Tram. 256-00027/08 a 256-00030/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
357)

Al BOPC 357, de 24 de novembre, a les pàgines 9 i 10.

On diu: «DSPC·C 422 · 426»

Ha de dir: «DSPC·C 422 · 425»

Resolució	344/VIII	del	Parlament	de	Ca·
talunya,	per	la	qual	s’aprova	el	Compte	
general	de	la	Generalitat	de	Catalunya	
corresponent	a	l’any	2005
Tram. 257-00002/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 46, 26.11.2008, DSPC-P 66

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 26 de 
novembre de 2008, ha debatut el Dictamen de la Co·
missió de la Sindicatura de Comptes relatiu a l’Informe 
sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya 
corresponent a l’any 2005 (tram. 257·00002/08). 

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que es·
tableix l’article 163.5 del Reglament, ha adoptat la se·
güent

resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova:

a) El Compte general de la Generalitat corresponent a 
l’exercici 2005.

b) L’Informe 9/2008 de la Sindicatura de Comptes so·
bre el Compte general de la Generalitat corresponent 
a l’any 2005.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes inclo·
ses en l’Informe 9/2008.
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1.17.

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	el	suport	
als	municipis	petits
Tram. 300-00160/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 46, tinguda el dia 26.11.2008, 
(DSPC·P 66).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	relaci·
ons	institucionals
Tram. 300-00161/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 46, tinguda el dia 26.11.2008, 
(DSPC·P 66).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	actua·
cions	relatives	als	acomiadaments	col·
lectius	i	a	les	polítiques	actives	d’ocu·
pació
Tram. 300-00162/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 46, tinguda el dia 26.11.2008, 
(DSPC·P 66).

la millor de les solucions als conflictes que han anat 
sorgint i poden sorgir properament.

3. Continuar aplicant les mesures que garanteixen la 
tramitació dels expedients de regulació d’ocupació amb 
la màxima diligència possible.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2008

El secretari quart El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual

1.17. RECOMANACIONS

Recomanació	2/VIII	de	la	Comissió	de	
Peticions,	perquè	el	Departament	de	Po·
lítica	Territorial	i	Obres	Públiques	tingui	
en	compte	els	itineraris	ciclistes	en	les	
modificacions	de	la	xarxa	viària
Tram. 125-00090/08

Adopció
Comissió de Peticions
Sessió núm. 16, 11.11.2008, DSPC-C 420

comissió de Peticions

La Comissió de Peticions del dia 11 de novembre de 
2008 ha examinat la petició presentada pel senyor Ig·
nasi Solernou i Morera sobre la circulació de bicicletes 
pel tram Sant Fruitós de Bages · Sallent de la carretera 
C·16.

Els fets exposats en la petició i l’informe corresponent 
emès pel Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques fan palès que la construcció de carreteres i 
les modificacions de la xarxa viària poden afectar en 
alguns casos els circuits habituals dels cicloturistes de 
la zona, la qual cosa pot comportar inconvenients per 
als desplaçaments amb bicicleta o per al seu ús lúdic 
o esportiu.

Per aquest motiu, la Comissió de Peticions ha adoptat, 
d’acord amb l’article 60.5 del Reglament, la següent

recomanació

La Comissió de Peticions recomana al Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques que tingui en 
compte, en la construcció de carreteres i en les modi·
ficacions de la xarxa viària que es projectin, els itine·
raris ciclistes existents, amb la finalitat de preveure les 
solucions adequades per a mantenir·los o, si escau, els 
itineraris alternatius corresponents.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2008

 El president en funcions 
El secretari de la Comissió de la Comissió
Josep M. Freixanet i Mayans Josep Maria Pelegrí i Aixut
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1.30.06.

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES CORPO-
RACIONS LOCALS I A ALTRES INFORMES O 
MEMÒRIES DE LA SINDICATURA DE COMP-
TES

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fis·
calització	15/2008,	referent	a	l’Institut	
Municipal	d’Hisenda	de	l’Ajuntament	de	
Barcelona,	corresponent	al	2005
Tram. 258-00017/08

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fis·
calització	17/2008,	referent	al	Consell	
Comarcal	de	l’Urgell,	corresponent	al	
2006
Tram. 258-00018/08

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

Interpel·lació	al	Govern	sobre	el	desple·
gament	de	l’Estatut
Tram. 300-00163/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 46, tinguda el dia 26.11.2008, 
(DSPC·P 66).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	el	finan·
çament	local
Tram. 300-00164/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 46, tinguda el dia 26.11.2008, 
(DSPC·P 66).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	crisi	
econòmica	en	els	sectors	agrícola	i	ra·
mader
Tram. 300-00165/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 46, tinguda el dia 26.11.2008, 
(DSPC·P 66).
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2.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I AL-
TRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte	de	llei	de	regulació	de	l’Institut	
de	Recerca	i	Tecnologia	Agroalimentà·
ries
Tram. 200-00033/08

Ponència per a elaborar l’Informe

comissió d’agricultura, ramaderia i Pesca

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en 
sessió tinguda el dia 20 de novembre de 2008, ha no·
menat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el 
Projecte de llei de regulació de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries i les esmenes presenta·
des, d’acord amb l’article 109.1 i els concordants del 
Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels 
diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Xavier Pallarès i Povill

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Joaquim Josep Paladella Curto

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Carmel Mòdol i Bressolí

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Juan Bertomeu i Bertomeu

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Francesc Pané Sans

Grup Mixt

Antonio Robles Almeida

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2008

 El president en funcions 
El secretari de la Comissió de la Comissió
Antoni Llevot Lloret Carmel Mòdol i Bresolí

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RE-
TIRADA, CANVI O DECAïMENT

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	
al	Govern	sobre	les	infraestructures	i	
l’obra	pública
Tram. 302-00131/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 46, 
tinguda el dia 27.11.2008 (DSPC·P 67).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	política	d’habitatge
Tram. 302-00132/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 46, 
tinguda el dia 27.11.2008 (DSPC·P 67).
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Projecte	de	llei	de	prevenció	i	seguretat	
en	matèria	d’incendis	en	establiments,	
activitats,	infraestructures	i	edificis
Tram. 200-00045/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 46, tinguda el dia 26.11.2008 (DSPC·P 66)

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se·
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, sessions del 23.09.2008.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 02.12.2008 al 09.12.2008).

Finiment del termini: 10.12.2008; 9:30 hores.

Projecte	de	llei	d’avaluació	ambiental	
dels	plans	i	programes
Tram. 200-00046/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 35900) i Grup Mixt (reg. 35909).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia; 
i última.

Finiment del termini: 27.11.2008; 9:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.12.2008.

Projecte	de	llei	de	salut	pública
Tram. 200-00041/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 46, tinguda el dia 27.11.2008 (DSPC·P 
67)

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, sessions del 23.09.2008.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 02.12.2008 al 09.12.2008).

Finiment del termini: 10.12.2008; 9:30 hores.

Projecte	de	llei	de	la	millora	d’urbanitza·
cions	amb	dèficits	urbanístics
Tram. 200-00042/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
357)

Al BOPC 357, de 24 de novembre, a la pàgina 12.

On diu: «DSPC·C 425»

Ha de dir: «DSPC·C 424»
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Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 200-00048/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 35727 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.11.2008

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 35727)

a la mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 104 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent:

Esmena a la totalitat de retorn al Govern del Projecte 
de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental 
(tram. 200·00048/08).

1 esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. de Convergència i Unió

De retorn del Projecte del llei.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU

Projecte	de	llei	de	pressupostos	de	la	
Generalitat	de	catalunya	per	al	2009
Tram. 200-00049/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
360)

En el BOPC 360, de 26 de novembre de 2008, a la pàg. 
376, en l’esmena núm. 1475 (GP CiU (1528))

On diu: 

«Alta

Concepte 64.6450.611.0001»

Ha de dir: 

«Alta

Concepte 65.6540.611.0001»

Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’acció	ma·
rítima
Tram. 200-00047/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 46, tinguda el dia 26.11.2008 (DSPC·P 
66)

Rebuig de l’esmena a la totalitat presenta-
da pel Grup Mixt

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 46, 
tinguda el dia 26.11.2008 (DSPC·P 66).

Rebuig de l’esmena a la totalitat presenta-
da pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 46, 
tinguda el dia 26.11.2008 (DSPC·P 66).

Rebuig de l’esmena a la totalitat presenta-
da pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 46, 
tinguda el dia 26.11.2008 (DSPC·P 66).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama·
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, sessions del 14.10.2008.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 02.12.2008 al 09.12.2008).

Finiment del termini: 10.12.2008; 9:30 hores.
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treball com un dret i com un deure de l’intern, i alhora 
el configura com un element fonamental del tractament 
individual.

Per poder satisfer el dret al treball de les persones in·
ternes en establiments penitenciaris de Catalunya, es 
creà mitjançant la Llei 5/1989, de 12 de maig, el Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció, empresa pública amb la 
naturalesa d’entitat de dret públic sotmesa al dret privat, 
com a fórmula organitzativa més idònia per dur·ho a 
terme.

Les reformes normatives en l’àmbit penitenciari català, 
amb l’aprovació pel Decret 329/2006, de 5 de setem·
bre, del Reglament d’organització i funcionament dels 
serveis d’execució penal a Catalunya, la transformació 
constant del sistema punitiu, les mesures de caràcter 
sociolaboral que afecten la relació laboral especial pe·
nitenciària, mitjançant el Reial decret 782/2001, de 6 
de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter 
especial de les persones penades que realitzin activi·
tats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de la 
Seguretat Social de les sotmeses a penes de treball en 
benefici de la comunitat, conjuntament amb els canvis 
estructurals i organitzatius esdevinguts, el constant in·
crement de demanda de llocs de treball per a la població 
reclusa i la necessitat de donar·hi resposta, han com·
portat l’aplicació de noves fórmules que es vinculen al 
seguiment d’un itinerari personal que interrelaciona la 
formació, el treball i la inserció sociolaboral.

Des de la creació del Centre d’Iniciatives per a la Rein·
serció s’ha incrementat en un 1.200% el volum econò·
mic i, per tant, el de gestió; el nombre de persones in·
ternes ocupades s’ha anat incrementant i es té l’objectiu 
de crear 1.000 nous llocs de treball entre l’any 2007 i 
el 2010; s’ha assolit experiència en tasques de forma·
ció ocupacional i d’inserció sociolaboral, fets que fan 
necessària la reforma de la Llei de creació del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció, per adequar·la a la re·
alitat i poder continuar amb l’impuls que en els darrers 
anys ha realitzat en tasques de reinserció sociolaboral 
en els àmbits penitenciari i de justícia juvenil.

Per poder donar resposta a la situació actual i poder 
afrontar els nous reptes cal potenciar les activitats in·
dustrials, comercials o d’altres, relacionades amb el tre·
ball penitenciari, considerant el Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció com a mitjà propi instrumental i servei 
tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i dels ens locals de Catalunya, així com del seu sector 
públic, per aconseguir treballs d’aquestes administra·
cions mitjançant l’encàrrec corresponent. Alhora, la 
Llei preveu que es pugui crear un instrument per poder 
mantenir i consolidar el treball en els àmbits penitenci·
ari i de justícia juvenil en el tràfic econòmic privat, en 
preveure la creació d’una societat de capital íntegrament 
públic sotmesa a l’ordenament privat.

La Llei manté el nom de l’entitat, reconeixent així l’im·
portant paper que ha jugat el Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció durant aquests anys, si bé redefineix, 
en el capítol I, la seva finalitat i les seves funcions per 
ajustar la norma a la realitat esdevinguda incorporant·
hi com a noves funcions la gestió de la formació pro·
fessional ocupacional i la gestió de la inserció laboral. 

Projecte	de	llei	de	regulació	del	Centre	
d’Iniciatives	per	a	la	Reinserció
Tram. 200-00051/08

Text presentat
Reg. 35756 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.11.2008

a la mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya,

certifico: 

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Ca·
talunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres entre d’altres 
l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta de la consellera de Justícia s’aprova l’Avant·
projecte de Llei de regulació del Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció (CIRE) i s’autoritza l’esmentada conse·
llera perquè el presenti al Parlament.» 

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
certificat a Barcelona, l’onze de novembre de dos mil 
vuit.

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern

Projecte de llei de regulació del centre d’iniciatives 
Per a la reinserció (cire)

exPosició de motius

L’article 168.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
atribueix a la Generalitat la competència executiva de 
la legislació de l’Estat en matèria penitenciària que in·
clou en tot cas la planificació i l’organització del treball 
remunerat de la població reclusa, i també l’execució de 
les mesures alternatives a la presó i de les activitats de 
reinserció. Cal recordar que la Generalitat de Catalunya 
ja va assumir el repte de la gestió de l’activitat peni·
tenciària a Catalunya mitjançant la previsió continguda 
a l’article 11.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
de 1979, en relació amb l’article 79 de la Llei orgànica 
1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària, i exer·
ceix efectivament competències en aquesta matèria des 
de l’1 de gener de 1984, en tenir transferits els mitjans 
i els serveis penitenciaris, mitjançant el Reial decret 
3482/1983, de 28 de desembre.

L’article 25.2 de la Constitució espanyola reconeix a les 
persones condemnades a penes privatives de llibertat el 
dret a un treball remunerat i els beneficis corresponents 
a la Seguretat Social, així com l’accés a la cultura i al 
desenvolupament integral de la personalitat, orientats 
vers la reeducació i la reinserció social. I l’article 26 de 
la Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, considera el 
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3. Correspon al Govern, a proposta del conseller o con·
sellera del departament competent en matèria d’execu·
ció penal, dur a terme el desplegament reglamentari 
i aprovar els estatuts del Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció, els quals han d’establir les seves normes 
d’organització i funcionament.

article 2. objecte

1. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció té com 
a objecte facilitar la reinserció sociolaboral de les 
persones internes en centres penitenciaris i educa·
tius de Catalunya, mitjançant el desenvolupament de 
programes formatius i educatius, la creació de llocs 
de treball i altres actuacions encaminades a llur re·
inserció.

Per a l’assoliment d’aquest objecte el Centre d’Iniciati·
ves per a la Reinserció ha de dur a terme les funcions 
que li assigna aquesta Llei.

2. En el desenvolupament de les seves funcions, el Cen·
tre d’Iniciatives per a la Reinserció té la consideració de 
mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Adminis·
tració de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals 
de Catalunya, així com del seu sector públic vinculat o 
dependent i, en conseqüència, està obligat a realitzar, 
dins l’àmbit de les funcions que preveu aquesta Llei, 
els encàrrecs que li formulin els departaments de l’Ad·
ministració de la Generalitat de Catalunya o els ens 
locals de Catalunya, i els ens integrats en el seu sector 
públic.

Les relacions del Centre d’Inciatives per a la Reinserció 
amb els departaments i els ens o les entitats dels quals 
és mitjà propi instrumental i servei tècnic, no tenen na·
turalesa contractual i s’articulen mitjançant encàrrecs.

3. Sens perjudici del que estableix l’apartat anterior, 
i per tal de coadjuvar amb l’assoliment dels objectius 
generals de promoure la reinserció sociolaboral de les 
persones internes en centres penitenciaris i educatius, el 
Govern, a proposta del departament competent en ma·
tèria d’execució penal, pot acordar la constitució d’una 
societat de capital íntegrament públic que tingui per 
objecte la promoció, organització i control del treball 
productiu i formació per a l’ocupació de les persones in·
ternes, mitjançant la realització d’activitats industrials, 
comercials o anàlogues, en l’àmbit del tràfic econòmic 
privat.

Aquesta societat pot subscriure amb el Centre d’Inicia·
tives per a la Reinserció, els corresponents instruments 
que possibilitin que per part del Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció es duguin a terme les tasques de gestió 
administrativa de la referida societat.

article 3. subjecció a les normes de la legislació Pe-
nitenciària i del menor

L’exercici de l’activitat de l’empresa, en allò que fa re·
ferència a la seva vinculació amb les persones internes 
s’ha de supeditar amb caràcter preferent a les normes de 
la legislació penitenciària i del menor, tenint en compte 
el seu especial estatus jurídic i sense perjudici de l’apli·
cabilitat d’altres normes.

Aquest conjunt de funcions configura l’itinerari perso·
nal de l’intern o interna, que permet millorar la seva 
reinserció sociolaboral, que continua essent l’objectiu 
principal del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció. 
També s’estén l’àmbit d’actuació als centres educatius 
de justícia juvenil.

Per facilitar l’assoliment dels objectius del Centre d’Ini·
ciatives per a la Reinserció se li dóna la consideració de 
mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Administra·
ció de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya i es 
preveu la constitució d’una societat de capital íntegra·
ment públic per realitzar les seves activitats en l’àmbit 
del tràfic econòmic privat.

El capítol II es dedica a l’organització del Centre d’Inci·
atives per a la Reinserció, establint la regulació dels seus 
òrgans de govern, integrats pel Consell d’Administració, 
la Comissió Executiva i la Direcció. S’hi introdueix la 
Comissió Executiva amb la finalitat de facilitar les deci·
sions executives i assegurar un major grau de seguiment 
de l’activitat del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció. 
Alhora, es constitueix un Consell Assessor com a òrgan 
de participació, assessorament i informació entre les 
administracions competents i els representants de les 
organitzacions empresarials i sindicals interessades en 
matèria de reinserció.

Finalment, en el capítol III es regula el règim jurídic, 
de personal, econòmic, de recursos i de contractació de 
l’empresa, garantint les funcions que se li encomanen. 
S’estableix que el Centre d’Iniciatives per a la Reinser·
ció és poder adjudicador de conformitat amb allò que 
estableix la legislació de contractes del sector públic i 
es preveu la seva subjecció a contractes programa tem·
porals.

La disposició transitòria garanteix el normal funciona·
ment del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció fins que 
no es completi el desenvolupament legislatiu que preveu 
la nova fórmula organitzativa. La disposició derogatòria 
deroga la vigent Llei de creació del Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció. Per acabar, la disposició final prime·
ra conté un manament al Govern per a l’aprovació dels 
nous estatuts del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 
i la disposició final segona estableix la data d’entrada 
en vigor d’aquesta Llei.

caPítol i. naturalesa i funcions

article 1. naturalesa i adscriPció

1. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, és una 
empresa pública de la Generalitat de Catalunya que té 
naturalesa d’entitat de dret públic amb personalitat ju·
rídica pròpia, l’actuació de la qual s’ajusta al dret privat, 
llevat dels supòsits i les matèries expressament excep·
tuades en aquesta Llei. El Centre d’Iniciatives per a 
la Reinserció té la consideració d’empresa d’inserció 
sociolaboral.

2. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció s’adscriu 
al departament competent en matèria d’execució penal, 
per mitjà de l’òrgan directiu d’aquest departament que 
executa aquestes competències.
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b) Fomentar la consolidació d’hàbits laborals i millorar 
la qualitat i la productivitat dels llocs de treball per fa·
cilitar la inserció laboral.

4. Específicament en l’àmbit dels programes de for·
mació professional i educatius, corresponen al Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció les funcions següents:

a) Desenvolupar activitats formatives i educatives enca·
minades a preparar professionalment les persones inter·
nes per poder cobrir les demandes del mercat laboral.

b) Adaptar les programacions didàctiques de totes les 
especialitats als certificats de professionalitat vigents.

c) Fomentar l’aprenentatge de coneixements professio·
nals per facilitar la integració sociolaboral.

5. Específicament en l’àmbit la inserció sociolaboral, 
corresponen al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 
les funcions següents:

a) Desenvolupar plans i projectes encaminats a la in·
corporació de les persones internes al món laboral, fora 
del centre penitenciari o educatiu, sempre que la seva 
situació penal li permeti, realitzant el corresponent se·
guiment i control.

b) Establir la col·laboració amb entitats, públiques o 
privades, que contribueixin a una inserció laboral efec·
tiva.

c) Facilitar assessorament jurídic a penats en matèria 
sociolaboral.

d) Impulsar la realització d’estudis sobre la conjuntura 
laboral.

caPítol ii. organització

article 5. Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció són el Consell d’Administració, la Comissió 
Executiva i la Direcció.

article 6. el consell d’administració

1. El Consell d’Administració és l’òrgan de superior 
direcció i control del Centre d’Iniciatives per a la Re·
inserció.

2. Integren el Consell d’Administració:

a) el president o presidenta, que és el conseller o conse·
llera del departament competent en matèria d’execució 
penal.

b) el vicepresident o vicepresidenta, que és el secretari 
o secretària competent en matèria de serveis penitenci·
aris, rehabilitació i justícia juvenil.

c) un nombre de vocals no inferior a quatre ni superior a 
vuit, nomenats pel Govern, en representació dels depar·
taments de l’Administració de la Generalitat competents 
en les matèries relacionades amb l’objecte i les funcions 
del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.

d) dos vocals, designat cadascun d’ells per cada una de 
les entitats associatives dels ens locals de Catalunya.

article 4. funcions

1. Corresponen al Centre d’Iniciatives per a la Reinser·
ció les funcions següents:

a) Planificar, organitzar, gestionar i dirigir els progra·
mes de formació professional adreçats a les persones 
internes dels centres penitenciaris i educatius en col·
laboració, si s’escau, amb els departaments de l’Admi·
nistració de la Generalitat de Catalunya o amb altres 
administracions públiques i/o institucions privades.

b) Planificar, organitzar, gestionar i dirigir el treball 
que realitzen les persones internes, dintre o fora dels 
establiments penitenciaris i educatius, en règim laboral 
especial penitenciari o mitjançant cooperatives o altres 
fórmules d’emprenedoria, d’acord amb la legislació vi·
gent.

c) Planificar, organitzar, gestionar i dirigir els progra·
mes d’inserció sociolaboral adreçats a col·lectius sotme·
sos a mesures judicials en col·laboració, si s’escau, amb 
altres administracions i institucions.

d) Realitzar activitats industrials, comercials o anà·
logues i, en general, quantes operacions es relacionin 
amb el treball penitenciari o li siguin encarregades pels 
departaments de l’Administració de la Generalitat i els 
ens locals de Catalunya, o els ens integrats en el seu 
sector públic.

e) Promoure fórmules de col·laboració amb entitats, 
públiques o privades, que permetin assolir de forma 
progressiva i efectiva la inserció de les persones sotme·
ses a mesures penals.

f) Executar obres de nou establiment, reformar, conser·
var o condicionar les dependències on es desenvolupen 
les activitats, d’acord amb els criteris i dintre dels límits 
fixats per la legislació vigent en matèria de règim ju·
rídic de les entitats del sector públic de la Generalitat 
de Catalunya.

g) Garantir les condicions de seguretat i higiene en totes 
les activitats que es realitzen.

h) Vetllar perquè en el seu àmbit d’actuació es respec·
tin els drets fonamentals de les persones sotmeses a 
mesures judicials i promoure actuacions per aconse·
guir la igualtat d’oportunitats per a les dones, i parti·
cularment per a les dones estrangeres, responent a les 
necessitats reals detectades amb l’objecte de facilitar 
el seu procés d’inserció sociolaboral i autonomia per·
sonal.

i) Fer totes les actuacions connexes amb les anteriors 
dirigides a potenciar·les, i totes les que puguin ser·li 
assignades.

2. Les funcions assenyalades en les lletres a), b) i c) de 
l’apartat anterior han de configurar l’itinerari personal 
de l’intern o interna.

3. Específicament en l’àmbit del treball, corresponen 
al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció les funcions 
següents:

a) Desenvolupar programes de promoció de l’ocupa·
ció.
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b) el vicepresident o vicepresidenta, que és un dels vo·
cals del Consell d’Administració a proposta del presi·
dent o presidenta de la Comissió Executiva.

c) un nombre de vocals no inferior a dos ni superior a 
quatre. Els vocals són nomenats d’entre els membres del 
Consell d’Administració.

3. És secretari o secretària de la Comissió Executiva qui 
ho sigui del Consell d’Administració.

4. Poden assistir a les sessions, amb veu però sense vot, 
els representants d’organismes públics i privats, i altres 
persones expertes que la Comissió Executiva consideri 
oportú, en funció dels assumptes a tractar.

5. En cas de vacant, absència o malaltia, el president o 
presidenta serà substituït pel vicepresident o vicepre·
sidenta.

article 9. funcions de la comissió executiva

1. Corresponen a la Comissió Executiva del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció les funcions següents:

a) Supervisar la marxa general de l’empresa, acordant 
les actuacions que corresponguin i donant suport a la 
Direcció.

b) Coordinar l’activitat de gestió de l’empresa pública i 
supervisar el desenvolupament del programa d’actuació, 
d’inversions i de finançament d’aquesta.

c) Deliberar i aportar solucions a les qüestions de l’enti·
tat i a qualsevol dels seus centres d’activitats.

d) Aprovar la plantilla de personal i el règim retributiu, 
dins els límits legalment establerts.

e) Ratificar els contractes i els convenis de quantia su·
perior a 100.000 euros.

f) Preparar acords del Consell d’Administració, si s’es·
cau.

g) Exercir les funcions que el Consell d’Administració 
li delegui i retre·li comptes.

2. La Comissió Executiva pot delegar funcions en la 
Direcció.

article 10. la direcció

1. El director o directora és nomenat pel Govern i és 
l’òrgan encarregat d’executar els acords del Consell 
d’Administració i de la Comissió Executiva.

2. Corresponen a la Direcció les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar, gestionar i controlar les activitats 
necessàries per al compliment de les finalitats del Cen·
tre d’Iniciatives per a la Reinserció i inspeccionar totes 
les dependències i instal·lacions on es desenvolupen 
aquestes activitats.

b) Exercir la representació de l’empresa.

c) Exercir el comandament del personal.

d) Aprovar i subscriure els contractes o convenis neces·
saris per al desenvolupament de l’activitat, independent·
ment de la seva quantia.

3. Un secretari o secretària, nomenat pel Consell d’Ad·
ministració, entre el personal del Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció, que assisteix a les sessions amb veu 
però sense vot.

4. Poden assistir a les sessions, amb veu però sense vot, 
els representants d’organismes públics i privats, i altres 
persones expertes que el Consell d’Administració con·
sideri oportú, en funció dels assumptes a tractar.

5. En cas de vacant, absència o malaltia, el president o 
presidenta ha de ser substituït pel vicepresident o vice·
presidenta.

article 7. funcions del consell d’administració

1. Corresponen al Consell d’Administració del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció les funcions següents:

a) Vetllar pel compliment dels objectius i funcions de 
l’entitat.

b) Exercir la direcció i el control superiors.

c) Aprovar inicialment la proposta de contracte pro·
grama.

d) Aprovar l’avantprojecte de pressupost, i també si 
s’escau, el balanç, la memòria anual i els comptes dels 
exercicis econòmics.

e) Aprovar l’avantprojecte de programa anual d’actua·
ció, d’inversions i de finançament.

f) Proposar les directrius per a la fixació individualit·
zada de les tarifes de referència que s’han d’aplicar per 
a les diferents activitats del Centre d’Iniciatives per a 
la Reinserció i les condicions bàsiques d’execució de 
les mateixes, per tal que el conseller o consellera del 
departament competent en matèria d’execució penal les 
presenti al Govern per a la seva aprovació.

g) Nomenar el secretari o secretària del Consell d’Ad·
ministració.

h) Aprovar la creació d’òrgans consultius que col·laborin 
en la tasca d’assolir de forma progressiva i efectiva la 
inserció sociolaboral de les persones sotmeses a mesu·
res judicials.

i) Tractar altres assumptes, per encàrrec de l’òrgan com·
petent en matèria de serveis penitenciaris, rehabilitació i 
justícia juvenil, relacionats amb les activitats del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció.

j) Altres que per llei li puguin correspondre.

2. El Consell d’Administració pot delegar funcions en 
la Comissió Executiva.

article 8. la comissió executiva

1. La Comissió Executiva del Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció és l’òrgan de decisió executiva i de se·
guiment de l’activitat del Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció.

2. Integren la Comissió Executiva:

a) el president o presidenta, que és el secretari o se·
cretària competent en matèria de serveis penitenciaris, 
rehabilitació i justícia juvenil.
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pressupost, de l’avantprojecte de programa anual d’ac·
tuació, d’inversions i de finançament i pot elevar la seva 
opinió al Consell d’Administració si ho considera opor·
tú. Igualment ha de rebre informació dels comptes dels 
exercicis econòmics.

caPítol iii. règim jurídic, de Personal, econÒmic, de 
recursos i de contractació

article 12. règim jurídic

El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció sotmet la seva 
activitat en les relacions externes, amb caràcter general, 
a les normes del dret civil, mercantil i laboral que li són 
aplicables.

article 13. Personal

1. El personal del Centre d’Iniciatives per a la Rein·
serció és seleccionat de conformitat amb els principis 
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat i es regeix d’acord 
amb les normes civils, mercantils, laborals i adminis·
tratives aplicables en cada cas.

2. Excepcionalment, pot ser adscrit a l’entitat personal 
funcionari de la Generalitat de Catalunya segons la nor·
mativa de la funció pública que resulti aplicable.

article 14. contracte Programa

1. L’actuació del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció se 
subjecta al corresponent contracte programa temporal.

2. El contracte programa ha d’establir, com a mínim i 
per al seu període de vigència, els objectius a assolir, els 
resultats a obtenir i, en general, la gestió a desenvolupar, 
amb els recursos personals, materials i pressupostaris 
a aportar per a la consecució dels objectius així com 
els efectes associats al grau d’acompliment dels matei·
xos. Així mateix, el contracte programa ha d’incloure 
els instruments de seguiment i control de resultats de 
l’organisme, inclosos els indicadors necessaris per ve·
rificar·ne el compliment i els sistemes d’informació que 
permetin el control de la gestió.

3. El Consell d’Administració aprova inicialment la 
proposta de contracte programa elaborada per la Di·
recció.

4. L’aprovació del contracte programa correspon a la 
persona titular del departament competent en matèria 
d’execució penal, previ informe dels departaments que 
tenen atribuïdes les competències en matèria d’econo·
mia i d’organització administrativa i recursos humans.

5. El seguiment i control del contracte programa corres·
pon a la Secretaria General del departament competent 
en matèria d’execució penal.

article 15. recursos econÒmics

Els recursos econòmics del Centre d’Inciatives per a la 
Reinserció són constituïts per:

a) Els rendiments dels béns, dels productes i dels serveis 
originats per la seva actuació empresarial, industrial i 
comercial.

e) Formular propostes de planificació i de direcció de les 
activitats del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.

f) Tenir cura de la comercialització dels béns, els pro·
ductes i els serveis del treball penitenciari.

g) Tenir cura de la planificació i desenvolupament de 
la formació professional en els centres penitenciaris i 
educatius.

h) Tenir cura de la planificació i gestió dels programes 
d’inserció sociolaboral adreçats a col·lectius sotmesos 
a mesures judicials.

i) Elaborar la proposta de contracte programa.

j) Exercir les funcions que la Comissió Executiva li 
delegui.

article 11. el consell assessor

1. El Consell Assessor és un òrgan de participació, 
assessorament i informació entre les administracions 
competents i els representants de les organitzacions 
empresarials i sindicals interessades en matèria de re·
inserció.

2. El Consell Assessor és integrat per un màxim de 
quinze membres, en representació de l’Administració 
de la Generalitat, de les entitats associatives dels ens 
locals de Catalunya, de les organitzacions empresari·
als que tinguin la consideració de més representatives 
a Catalunya, de les organitzacions sindicals que tinguin 
la consideració de més representatives a Catalunya i 
del Consell General de Cambres Oficials de Comerç, 
Indústria i Navegació de Catalunya, d’acord amb el que 
determinin els estatuts del Centre d’Inciatives per a la 
Reinserció.

Poden assistir a les sessions, amb veu però sense vot, al·
tres persones expertes que el Consell Assessor consideri 
oportú, en funció dels assumptes a tractar.

L’assistència a les sessions del Consell Assessor no dóna 
dret a la percepció de dietes ni indemnitzacions.

3. El Consell Assessor pot constituir comissions terri·
torials en cadascun dels serveis territorials del departa·
ment competent en matèria d’execució penal.

4. Els estatuts del Centre d’Iniciatives per a la Reinser·
ció han de regular el funcionament del Consell Assessor 
i el nombre de reunions anuals amb els representants 
designats pel Consell d’Administració.

5. Corresponen al Consell Assessor les funcions se·
güents:

a) Impulsar la col·laboració entre el Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció i les organitzacions empresarials i 
sindicals per a la millor consecució dels objectius d’in·
serció i rehabilitació social de les persones sotmeses a 
mesures judicials.

b) Elevar al Consell d’Administració les recomanacions 
i les propostes que consideri necessàries per al com·
pliment dels objectius del Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció.

6. El Consell Assessor ha de rebre informació de la 
proposta de contracte programa, de l’avantprojecte de 
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c) El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció no pot 
participar en licitacions públiques convocades per l’Ad·
ministració de la Generalitat de Catalunya o pels ens 
locals de Catalunya, ni del seu sector públic vinculat o 
dependent. No obstant això, en el cas que no concor·
regués cap licitador, se li podria encarregar al Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció l’execució de la presta·
ció objecte de licitació.

d) Els contractes que el Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció hagués de celebrar amb tercers per a la rea·
lització de les prestacions objecte de l’encàrrec queda·
ran sotmesos en tot cas a allò que prevegi la legislació 
de contractes aplicable al sector públic, llevat dels de 
subministrament relatius a activitats directes de caràcter 
industrial o comercial si els béns han estat adquirits 
per retornar·los, amb o sense transformació, al tràfic 
patrimonial d’acord amb les finalitats pròpies del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció.

3. Atesa la condició d’empresa d’inserció sociolaboral 
del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, els encàr·
recs que li puguin ésser efectuats per l’Administració 
de la Generalitat o pels ens integrats en el seu sector 
públic vinculat o dependent tindran la consideració de 
contractació social. El volum dels encàrrecs al Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció tindrà caràcter com·
plementari de la reserva social prevista en la legislació 
vigent per a la resta de centres, entitats i empreses del 
tercer sector i en cap cas podrà suposar una disminu·
ció d’aquesta ni tampoc computar als efectes del límit 
màxim de reserva establert.

4. El règim de contractació de la societat que es pugui 
constituir d’acord amb allò previst a l’article 2.3 s’ha 
d’ajustar a la legislació vigent en matèria de contractes 
del sector públic.

article 19. matèries excePtuades del dret Privat

Queden exceptuades del dret privat les matèries se·
güents:

a) Les relacions del Centre d’Iniciatives per a la Rein·
serció amb l’Administració Pública en general i amb 
el departament competent en matèria d’execució penal 
en particular.

b) L’adquisició de béns immobles afectats al servei pú·
blic penitenciari i també llur desafectació.

c) Les situacions derivades de l’especial estatus jurídic 
de l’intern o interna a què fa referència l’article 3.

d) Els actes dels òrgans de govern del Centre d’Iniciati·
ves per a la Reinserció subjectes al dret administratiu.

e) Les altres que per llei corresponguin.

disPosició transitÒria. adaPtació funcional durant 
el Període transitori

Mentre no es procedeixi a la creació de la societat que 
es preveu a l’article 2.3 d’aquesta Llei, el Centre d’Ini·
ciatives per a la Reinserció ha de dur a terme, a més de 
les funcions que aquesta Llei li encomana, les funcions 
que pertocarien a l’esmentada societat.

b) Els crèdits consignats en els Pressupostos de la Ge·
neralitat.

c) Les transferències d’altres Administracions i entitats 
públiques.

d) Les subvencions, les donacions i les aportacions de 
tot tipus que facin a favor seu altres entitats, organismes 
públics o privats o els particulars.

e) Els rendiments i el producte de l’alienació del pa·
trimoni.

f) Els crèdits i préstecs que li siguin concedits.

g) Els que la mateixa Administració de la Generalitat 
assenyali o consigni com a compensació pels béns, els 
productes o els serveis adquirits.

h) Qualsevol altra aportació patrimonial que li sigui 
atribuïda.

article 16. destinació dels beneficis

Els beneficis del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, 
en el cas que n’hi hagi, s’han de destinar a la millora 
dels mitjans per al desenvolupament de les seves acti·
vitats i a la creació de noves.

article 17. règim de recursos

1. Els actes del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 
que són subjectes al dret privat i les pretensions que se’n 
dedueixin són competència de la jurisdicció que corres·
pongui en cada cas d’acord amb la normativa aplicable 
en cada moment.

2. Contra els actes del Centre d’Iniciatives per a la Re·
inserció que són subjectes al dret administratiu es pot 
interposar recurs d’alçada davant el conseller o conse·
llera del departament competent en matèria d’execució 
penal.

3. Correspon al conseller o consellera competent en ma·
tèria d’execució penal procedir a la revisió d’ofici dels 
actes subjectes al dret administratiu del Centre d’Inici·
atives per a la Reinserció.

article 18. contractació

1. El Centre d’Inciatives per a la Reinserció té la consi·
deració de poder adjudicador als efectes previstos en la 
legislació sobre contractació del sector públic.

2. En la seva actuació com a mitjà propi instrumental, 
el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció s’ajusta a les 
regles següents:

a) Les relacions entre el Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció i els poders adjudicadors dels quals és mitjà 
propi instrumental i servei tècnic s’articulen mitjançant 
encàrrecs, d’acord amb allò previst a l’article 2.2.

b) El Govern de la Generalitat de Catalunya, previ in·
forme de la Comissió de Govern Local de Catalunya, 
ha d’aprovar anualment les directrius per a la fixació 
individualitzada de les tarifes de referència que s’han 
d’aplicar per a les diferents activitats del Centre d’Ini·
ciatives per a la Reinserció i les condicions bàsiques 
d’execució de les mateixes.
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l’Avantprojecte de llei, per tal que s’informi per la Co·
missió de Govern Local de Catalunya.

13. Certificat del secretari de la Comissió de Govern 
Local de Catalunya sobre l’Acord pel qual es va infor·
mar favorablement l’Avantprojecte de llei del CIRE.

14. Informe de la Direcció General de Modernització de 
l’Administració sobre l’Avantprojecte de llei.

15. Avantprojecte de llei presentat al Consell Tècnic de 
29 de juliol de 2008.

16. Certificat de la secretària del Consell Tècnic de la 
Generalitat de Catalunya sobre la sessió de 29 de juliol 
de 2008.

17. Escrit de la consellera de Justícia al president del 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 
de sol·licitud del dictamen.

18. Dictamen 22/2008 del Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya sobre l’Avantprojecte de llei.

19. Informes jurídics.

20. Certificat de l’Acord del Consell Tècnic i certificat 
de l’Acord de Govern.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	de	modificació	de	l’ar·
ticle	2	de	la	Llei	1/1995,	del	16	de	març,	
per	la	qual	s’aprova	el	Pla	territorial	ge·
neral	de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	
la	Llei	23/1983,	del	21	de	novembre,	de	
política	territorial
Tram. 202-00046/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 35688 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.2008

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi (reg. 35688)

a la mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamenta·
ri Socialistes · Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, presenta una esmena a la totalitat de retorn 
de la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de 
la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla 
Territorial General de Catalunya, i de l’article 12 de la 
Llei 23/1983, del 21 de novembre, de Política Territorial 
(N. T. 202·00046/08).

disPosició derogatÒria

Es deroguen la Llei 5/1989, de 12 de maig, de creació de 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció; l’article 6 de la 
Llei 11/2005, de 7 de juliol, de modificació i derogació 
parcial de diverses lleis relatives a entitats públiques i 
privades en matèria de personal, i totes les disposicions 
de rang igual o inferior en allò que s’oposin a aquesta 
Llei.

disPosicions finals

Primera. aProvació dels estatuts

El Govern, en el termini de sis mesos a partir l’entrada 
en vigor de la Llei, ha d’aprovar els nous estatuts del 
Centre d’Inciatives per a la Reinserció, que n’han de 
regular l’organització i el règim de funcionament.

segona. entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor als vint dies d’haver estat 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

antecedents del Projecte de llei

1. Memòria per a sotmetre a la consideració del Govern 
la tramitació de l’Avantprojecte de llei, aprovada per 
Acord de Govern de 29 de maig de 2007.

2. Text de l’Avantprojecte de llei sotmès a informació 
pública.

3. Memòria justificativa del secretari de Serveis Peni·
tenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil del Departa·
ment de Justícia.

4. Informes econòmics.

5. Llista de disposicions afectades i taula de vigències.

6. Tràmit d’informació pública i d’audiència als depar·
taments de la Generalitat i a les entitats.

7. Oficis del secretari general del Departament de Jus·
tícia a la secretària del Govern, al director del Gabinet 
Jurídic, al director general de Modernització de l’Ad·
ministració i a la presidenta de l’Institut Català de les 
Dones, de sol·licitud dels informes preceptius.

8. Informe interdepartamental d’impacte de gènere 
emès per l’Institut Català de les Dones.

9. Certificat de la secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya sobre la sessió de la Comissió de Coordi·
nació Corporativa de 29 de gener de 2008.

10. Al·legacions i observacions rebudes a l’avantprojecte 
de llei.

11. Memòria justificativa de les modificacions introdu·
ïdes en l’Avantprojecte de llei, del secretari general del 
Departament de Justícia.

12. Escrit del secretari general del Departament de 
Justícia al secretari general del Departament de Go·
vernació i Administracions Públiques, de tramesa de 
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Proposició	de	llei	d’implantació	d’una	
deducció	per	despeses	en	llars	d’in·
fants	en	l’impost	sobre	la	renda	de	les	
persones	físiques
Tram. 202-00048/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 35728 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.11.2008

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
35728)

a la mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament, 
presenten una esmena a la totalitat de retorn de la Pro·
posició de llei d’implantació d’una deducció per despe·
ses en llars d’infants en l’impost sobre la renda de les 
persones físiques (N. T. 202·00048/08).

1 esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. Socialistes · Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del G. P. SCC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’ERC; Jaume Bosch 
i Mestres, portaveu del G. P. d’ICV · EUiA 

1 esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. Socialistes · Ciutadans pel Canvi

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2008

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del G. P. SCC

Proposició	de	llei	de	creació	de	la	de·
ducció	corresponent	al	tram	autonòmic	
de	l’impost	sobre	la	renda	de	les	perso·
nes	físiques	pels	donatius	fets	en	favor	
de	fundacions,	associacions	i	entitats	
privades	en	benefici	del	medi	ambient,	
la	conservació	del	patrimoni	natural	i	la	
custòdia	del	territori
Tram. 202-00047/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 35426 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.2008

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
35426)

a la mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, presenta una esmena a la totalitat de retorn 
de la Proposició de llei de creació de la deducció cor·
responent al tram autonòmic de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques pels donatius fets en favor de 
fundacions, associacions i entitats privades en benefici 
del medi ambient, la conservació del patrimoni natural 
i la custòdia del territori (N. T. 202·00047/08).

1 esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. Socialistes · Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del G. P. SCC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’ERC; Jaume Bosch 
i Mestres, portaveu del G. P. d’ICV · EUiA
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local, administració cabdal pel nostre país i, més en·
cara, quan ha hagut d’anar assumint noves atribucions 
que, en la gènesi del bloc de la constitucionalitat, no li 
pertocaven. Així doncs, el fet que el membre resultant 
de la terna proposada pel Consell de Governs Locals 
fos considerat com un dels sis membres provinents de 
la proposta parlamentària, no hauria d’implicar que ha·
gués de desaparèixer el provinent de la proposta de la 
Comissió del Govern. Per tant, entenem que s’hauria de 
mantenir el membre representant del món local pro
posat pel Govern de la Generalitat, el qual s’escolliria 
en el sí de la Comissió de Govern Local, alhora que 
s’inclou un altre d’entre els sis a proposar pels grups 
parlamentaris.

– En últim lloc, considerem que mentre no s’hagi creat 
el Consell de Governs Locals, la terna l’haurien de 
pro posar ambdues entitats municipalistes, és a dir: 
ACM i FMC, essent el Parlament el que fes, en últim 
terme, la proposta a la presidència de la Generalitat. I, 
per una altra banda, hi hauria la terna proposada per la 
Comissió de Govern Local, òrgan el qual ja està en fun·
cionament i que ja compta amb representants d’ambdues 
entitats associatives del món municipal.

L’article 17.3 preveu que els dictàmens del Consell de 
Garanties Estatutàries únicament tenen caràcter vin
culant si són relatius a projectes i proposicions de llei 
del Parlament que desenvolupin o afectin drets reco
neguts pels capítols I, II i III del títol I de l’Estatut.

L’article 17.2 La sol·licitud d’un dictamen al Consell 
de Garanties Estatutàries únicament és preceptiva en 
els supòsits que estableix l’article 16.2, és a dir, ha 
de dictaminar, amb caràcter previ a la presentació del 
procediment davant el Tribunal Constitucional, amb 
relació a: 

a) La interposició pel Parlament o pel Govern d’un re·
curs d’inconstitucionalitat.

b) El plantejament pel Govern d’un conflicte de com·
petència.

c) La interposició d’un conflicte en defensa de l’au
tonomia local, constitucionalment garantida, en els 
supòsits que indica la Llei orgànica del Tribunal Cons·
titucional.

Així doncs, el dictamen del CGE és preceptiu i, per tant, 
requisit obligatori per a poder interposar un conflicte 
en defensa de l’autonomia local, constitucionalment ga·
rantida.

Considerem que aquest dictamen preceptiu també hau·
ria de ser vinculant, dotant així al Consell de Garanties 
d’una funció quasijurisdiccional o arbitral entre possi·
bles conflictes que pugin aparèixer entre els diferents 
nivells territorials.

Seria així que l’autonomia local quedaria garantida 
d’una manera real amb congruència amb l’article 86.3 
de l’Estatut que garanteix al municipi l’autonomia per 
a l’exercici de les competències que té encomanades i 
la defensa dels interessos propis de la col·lectivitat que 
representa. I, tot això, sens perjudici d’una ulterior in·
tervenció de la jurisdicció ordinària.

Proposició	de	llei	del	Consell	de	Garan·
ties	Estatutàries
Tram. 202-00051/08

Criteri de les entitats associatives
Reg. 36041 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.11.2008

a la mesa del Parlament

consideracions de l’associació catalana de municiPis 
i comarques a la ProPosició de llei del consell de 
garanties estatutàries

A requeriment del Molt Honorable President del Parla·
ment, l’ACM, tot donant compliment al tràmit previst a 
l’article 29.3.a del Reglament del Parlament de Catalu·
nya, vol fer constar les següents 

En primer lloc, l’apartat segon de l’article 3 de la pro·
posició de Llei del Consell de Garanties, relatiu a la 
composició del Consell i designació dels membres, 
estableix que els membres del Consell són nomenats 
per la presidència de la Generalitat, sis a proposta del 
Parlament i tres a proposta del Govern, un dels quals 
és nomenat d’entre una terna proposada pel Consell de 
Governs Locals.

Respecte a la representació que es preveu del món local, 
volem fer una sèrie de consideracions, que entenem que 
són de prou calat perquè siguin tingudes en compte: 

– El fet que a hores d’ara encara no s’hagi creat el Con
sell de Governs Locals, demostra una certa passivitat i, 
poca iniciativa del Govern de la Generalitat, així com 
dels diferents grups parlamentaris. Som coneixedors del 
fet que el desplegament estatutari no és una tasca fàcil, 
però també és cert que la voluntat política fins ara ha 
sigut escassa, per no dir, inexistent.

– En segon lloc, volem fer constar el greu error en el 
qual es recorre al fer que un dels representants del món 
local sigui inclòs dins dels tres membres nomenats a 
proposta del Govern de la Generalitat. Al nostre enten·
dre, el Consell de Governs Locals ha de ser un òrgan 
de naturalesa parlamentària, compatible i complemen·
tari amb l’actual òrgan anomenat Comissió de Govern 
Local que té naturalesa governativa. En aquest sentit, 
doncs, considerem que el membre designat a proposta 
del Consell de Governs Locals hauria de pertànyer 
al bloc dels sis membres proposats pel Parlament. I, 
tot això, sens perjudici de seguir mantenint un altre 
representant en el bloc de tres membres a nomenar a 
proposta del govern. Aquesta seria, al nostre entendre, 
una bona oportunitat per demostrar una clara vocació 
municipal.

– En tercer lloc, el fet que només s’hagi previst una 
única representació per part dels ens locals, demostra 
la poca sensibilitat que hi ha respecte l’administració 
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	servei	tècnic	de	punt	de	trobada	a	
Tarragona
Tram. 250-01161/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CBI, 18.11.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
33867)

1 esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes · Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar els treballs per posar en marxa un 
nou servei de Punt de trobada al Baix Camp, tal com té 
previst el Departament d’Acció Social i Ciutadania, per 
donar cobertura a la demarcació de Tarragona.»

Reforça aquesta consideració d’atorgar caràcter vincu·
lant als dictàmens esmentats l’article 76.4 de l’Estatut 
quan afirma que «Els dictàmens del Consell de Garan·
ties Estatutàries tenen caràcter vinculant amb relació 
als projectes i les proposicions de llei del Parlament 
que desenvolupin o afectin drets reconeguts per aquest 
Estatut.» 

Per tant, en conclusió considerem oportú incloure a 
l’article 17.3 el caràcter vinculant de tots els dictà
mens que afectin, a més dels drets reconeguts als ca·
pítols I, II i III del Títol I de l’Estatut, també els que 
afectin a l’autonomia local.

Perquè la preceptiva emissió de dictamen queda buida 
de contingut quan el que realment fa és quedar·se en la 
superfície atesa la manca de vinculació de l’òrgan que 
ostenta la iniciativa legislativa o administrativa. És a 
dir, entenem que per una qüestió d’evitació de prolife·
ració normativa de forma compulsiva, caldria fer que 
el Consell de Garanties estatutàries, fos un òrgan que 
servís de control ex ante del legislador, per respecte del 
principi de seguretat jurídica i per tal d’evitar confondre 
els ciutadans entre la real obra de govern i l’aparent i 
instrumental promulgació

Respecte la legitimació per a sol·licitar dictàmens, l’article 
23 lletra e), estableix que en el supòsit de sol·licitud de 
dictamen sobre l’adequació a l’autonomia local, garan-
tida per l’Estatut, dels projectes i proposicions de llei, 
i també dels projectes de decret legislatiu aprovats pel 
Govern, quan afecti a una pluralitat de municipis o ve·
gueries, podrà sol·licitar·ho el Consell de Governs Locals, 
per majoria absoluta dels membres. Des del nostre punt 
de vista, la majoria necessària per a poder sol·licitar un 
dictamen per part del Consell de Governs Locals entenem 
que hauria de ser una majoria simple, ampliant així la 
defensa de l’autonomia local i les seves competències.

És més, mentre no sigui creat el Consell de Governs 
Locals, respecte del qual l’ACM demana la més gran 
agilitat possible en el seu desenvolupament i regulació, 
entenem que qui ha d’actuar com a part legítima per sol·
licitar l’emissió de dictàmens és l’estructura homònima 
que disposa el Govern de la Generalitat, denominada 
Comissió de Govern Local, pel que fa als membres re·
presentants dels ens locals. Aquesta previsió s’hauria 
d’incloure com una Disposició transitòria.

Serveis Jurídics 

Barcelona, 24 de novembre de 2008
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Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
de	places	a	residències	i	pisos	per	a	
persones	amb	malalties	mentals	al	Gi·
ronès,	l’Alt	Empordà	i	el	Baix	Empordà
Tram. 250-01258/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CBI, 18.11.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
34956)

1 esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes · Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa 

«El Parlament de Catalunya insta a la Generalitat de 
Catalunya a que en la propera Programació Territorial 
de Serveis Social Especialitzats 2008-2012, valorar les 
necessitats de noves places de llar residencials per a 
persones amb malalties mentals a les comarques del 
Gironès, l’Alt Empordà i Baix Empordà.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	d’un	centre	de	respir	per	a	per·
sones	amb	discapacitat	al	Gironès
Tram. 250-01256/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CBI, 18.11.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
34955)

1 esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes · Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a, en el 
marc de la Programació Territorial de Serveis Socials 
Especials 2008-2012, valorar la necessitat de places 
residencials de respir per a persones amb discapacitat 
a la comarca del Gironès.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	d’una	residència	per	a	persones	
amb	discapacitat	al	Baix	Empordà
Tram. 250-01257/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CBI, 18.11.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
34954)

1 esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes · Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a, en el 
marc de la Programació Territorial de Serveis Socials 
Especials 2008·2012, valorar les necessitats de llar·
residència a la comarca del Baix Empordà.»
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Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
d’efectius	dels	Mossos	d’Esquadra	a	l’Alt	
Penedès
Tram. 250-01425/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 35620 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Dolors 
Montserrat i Culleré, diputada, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam·
bra, presenten la següent proposta de resolució, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana.

exPosició de motius

Fa uns dies s’ha celebrat el primer any del desplegament 
dels Mossos d’Esquadra a la comarca de l’Alt Penedès. 
Des d’aleshores, més de 120 efectius de la policia de la 
Generalitat, repartits en dos comissaries, la de Vilafran·
ca del Penedès i la Sant Sadurní d’Anoia s’ha fet càrrec 
de la seguretat dels habitants d’aquesta comarca.

L’Alt Penedès té 27 municipis i més de 103.000 ha·
bitants als que els Mossos d’Esquadra desplegats en 
aquesta comarca de Catalunya han de donar servei. 
L’estructura de la població i la seva situació al territori 
dificulta la prestació del servei dels Mossos d’Esquadra 
en unes condicions adequades. Prova d’aquesta situació 
són els diversos incidents que s’estan produint en alguns 
municipis d’aquesta comarca.

El municipi més afectat per aquesta situació és el de 
Sant Quintí de Mediona. Aquesta població està sent víc·
tima d’una situació molt delicada des de fa molts meses. 
Amb més freqüència, que anteriorment, s’estan produint 
un gran número d’actes vandàlics, que con contribuei·
xen ni a la seguretat dels veïns d’aquest municipi, així 
com tampoc a la tranquil·litat i seguretat dels municipis 
del seu entorn, ni de la comarca.

Cal ser conscients que la majoria de poblacions d’aques·
ta comarca són petits municipis, on els seus Ajunta·
ments tenen uns recursos limitats i on els serveis de 
policia municipals són escassos arribant, en molts casos 
a ser gairebé inexistents. És per això que la presència 
dels Mossos d’Esquadra a la comarca és en aquests ca·
sos, una necessitat més que justificada.

Des del Govern de la Generalitat s’ha de potenciar els 
esforços per augmentar la presència de la policia de 
la Generalitat en aquesta comarca, millorant d’aquesta 
forma la seguretat dels seus habitants, posant els mit·

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	d’una	residència	per	a	perso·
nes	amb	discapacitat	del	Ripollès	i	la	
Cerdanya
Tram. 250-01259/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CBI, 18.11.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
34957)

1 esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes · Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a, en el 
marc de la Programació Territorial de Serveis Socials 
Especials 2008-2012, valorar la necessitat de places de 
residència per a persones amb discapacitat a la comar-
ca del Ripollès i la Cerdanya.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	previsió	
de	la	Comissió	d’Urbanisme	de	Catalu·
nya	per	a	la	construcció	d’habitatges	a	
la	Porta	Sud	de	Terrassa	(Vallès	Occi·
dental)
Tram. 250-01331/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 35901).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.11.2008 al 27.11.2008).

Finiment del termini: 28.11.2008; 9:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2008.



Núm. 361 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 1 de desembre de 2008

25

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

es revoca la llicència d’obertura de la superfície comer·
cial francesa del sector electrodomèstic Boulanger.

El recurs contra la Llicència atorgada il·legalment de 
tancament per manca de llicència va ser instat pel Go·
vern de la Generalitat, essent ara ja la sentència ferma 
i manté que hi ha un vici de nul·litat sobre la llicència 
d’obres i la llicència ambiental atorgada per l’Ajunta·
ment de Sant Boi de Llobregat. Declaració de nul·litat 
que afecta des del mateix moment en que es van atorgar 
aquestes llicències i, en conseqüència, les priva inicial i 
perpètuament d’efectes i l’establiment d’electrodomès·
tics Boulanger no pot seguir funcionant.

La sentència específica que la manca de llicència comer·
cial vicia de nul·litat la llicència municipal que s’hagués 
obtingut, sense la prèvia obtenció de la llicència comer·
cial, atès que aquesta falta constitueix un supòsit d’acte 
administratiu dictat prescindint total i absolutament del 
procediment legalment establert en la Llei 30/92 de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions pú·
bliques i del procediment administratiu comú. Per tant, 
existeixen uns efectes jurídics sobre les llicències d’obres 
i llicències ambientals atorgades per l’Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat impossibles de subsanar.

Atesa aquesta Sentència, el Govern de la Generalitat 
no pot quedar al marge. Per tant, cal l’execució imme·
diata de la sentència. Tant l’Associació de Comerciants 
d’Electrodomèstics –ACE– com l’Associació de Comer·
ciants de Sant Boi de Llobregat han reclamat i demanat, 
legítimament, a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
i a la Generalitat que tanquin immediatament aquest 
establiment.

Aquesta qüestió és un greuge amb els petits i mitjans 
comerciants de la zona i, des de la seva inauguració 
amb una llicència il·legal ha produït greus perjudicis 
econòmics als competidors legalment establerts. Cal 
esperar que el Govern de la Generalitat procedeixi al 
tancament de l’esmentat establiment, després de reite·
rats incompliments en aquest sentit, que han provocat, 
per exemple, que aquest establiment hagi canviat de 
propietaris a l’espera del tancament.

En aquest sentit, cal tenir en compte que l’establiment 
funciona sense llicència des de la seva declaració de 
nul·litat de ple dret pel TSJC, és a dir, des del 18 de maig 
de 2008, sense que, incomprensiblement, el Govern de 
la Generalitat hagi fet ús de la potestat que li atorga 
l’article 24 de la Llei 18/2005, d’Equipaments Comer·
cials, de tancar, –sense que tingui caràcter de sanció–, 
els establiments que, requerint llicència comercial de la 
Generalitat per al seu funcionament, no la disposen i de 
mantenir aquest tancament fins que acreditin l’obtenció 
d’aquesta llicència.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a procedir, de manera immediata, a adoptar 
l’acord de tancament de l’establiment d’electrodomèstics 
Boulanger de Sant Boi del Llobregat en ús de la potestat 
que li atribueix l’article 24 de la vigent Llei d’Equipa·

jans tècnics i els recursos humans necessaris per evitar 
que en poblacions com Sant Quintí de Mediona, la de·
linqüència s’incrementi, sense posar mecanismes per 
lluitar·hi.

La situació que s’està produint en aquesta població té 
alertada a tota la seva població, i és per això que des del 
propi Ajuntament s’ha promogut la recollida de signatu·
res per manifestar el rebuig a la situació d’impunitat que 
viuen els delinqüents, així com també per requerir una 
presencia efectiva i continuada dels Mossos d’Esquadra 
amb la que garantir la seguretat dels ciutadans. 

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent,

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a: 

1. Incrementar el nombre d’efectius dels Mossos d’Es·
quadra desplegats a la comarca de l’Alt Penedès per tal 
de garantir la seguretat dels habitants de les poblacions 
d’aquesta comarca.

2. Elaborar un pla de seguretat per als petits municipis 
de la comarca de l’Alt Penedès, amb l’objectiu d’inten·
sificar la presència dels Mossos d’Esquadra en aquestes 
localitats. 

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2008

Carina Mejías Sánchez Dolors Montserrat i Culleré

Proposta	de	resolució	sobre	el	tanca·
ment	de	l’establiment	Boulanger,	de	
Sant	Boi	de	Llobregat	(Baix	Llobregat)
Tram. 250-01426/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35661 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa de la comissió de treball, indústria, co-
merç i turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Carles Pellicer i Pu·
nyed, diputat, del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució:

exPosició de motius

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va de·
sestimar, en data de 18 de maig de 2007, mitjançant 
la sentència 408/2007, el recurs d’apel·lació presentat 
per l’Ajuntament de Sant Boi del Llobregat i l’empresa 
Alban Cooper Catalunya SL, contra una sentència del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona 
dictada en un recurs contenciós administratiu pel qual 
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ha desenvolupat i té una posició singular pel que fa a 
la cultura;

Atesa l’habilitació positiva de l’article 5 del text estatu·
tari i la necessitat de reconèixer i garantir la singulari·
tat de Catalunya en aquells àmbits o elements que són 
privatius de poble català, definit majoritàriament com a 
nació pel propi Parlament en el Preàmbul de l’Estatut;

Atenent als principis rectors de l’actuació dels poders 
públics sobre educació, recerca i cultura consagrats a 
l’article 44 del text estatutari;

Per tot això el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a, fent ús de les competències exclusives que 
li han estat reconegudes en els articles 127 i 167 de 
l’Estatut pel que fa al desplegament regulador de les 
diverses expressions del marc simbòlic de Catalunya, i 
en compliment d’allò que disposa l’apartat 5 de l’article 
8 en referència als símbols nacionals, definir la sardana 
com a Dansa Nacional de Catalunya.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola M. Glòria Renom i Vallbona
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
de	les	discapacitats	d’origen	orgànic	en	
el	barem	de	discapacitats	amb	el	mateix	
nivell	que	les	discapacitats	físiques,	psí·
quiques	i	sensorials
Tram. 250-01428/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35663 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa de la comissió de salut

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Glòria Renom i 
Vallbona, diputada del Grup Parlamentari de Conver·
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent

ProPosta de resolució sobre incloure en el barem de 
discaPacitats, les discaPacitats d’origen orgànic, al 
mateix nivell que ho estan les físiques, les Psíquiques 
i les sensorials

exPosició de motius

El Govern ha de respondre davant dels nous reptes mè·
dics i patològics de la nostra societat i adaptar les lleis 
per no oblidar a totes les persones, especialment els 

ments Comercials i, cas que no s’hi doni compliment, a 
procedir al seu tancament forçós d’acord amb els prin·
cipis d’executivitat i acció d’ofici.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	declara·
ció	de	la	sardana	com	a	dansa	nacional	
de	Catalunya
Tram. 250-01427/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35662 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Glòria Renom i Va·
llbona, diputada del Grup Parlamentari de Convergèn·
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent

ProPosta de resolució sobre la declaració de la sar-
dana com a «dansa nacional de catalunya»

exPosició de motius

La sardana ha estat històricament, i continua sent·ho, un 
símbol d’identificació i afirmació d’uns valors culturals 
autòctons que es manifesten a través de l’activitat lúdica 
de milers de ciutadans i ciutadanes de totes les edats i 
condicions. Impulsada pels corrents polítics i socials de 
finals del segle xix, és avui una de les poques manifes·
tacions dansades de la nostra cultura popular que, d’una 
manera regular i quotidiana, és present a la majoria de 
pobles i ciutats de Catalunya.

En efecte, la sardana és una música i una dansa que, a 
més de la pròpia funció festiva, transmet connotacions 
sensorials equiparables als grans moviments ètics que 
avui, i mirant al futur interessen a tota la societat. To·
lerància, integració, pacifisme, ecologisme, germanor, 
solidaritat, formació integral del infant o l’adolescent, 
són valors que han estat elevats a la categoria de símbol 
pel mateix poble que ha popularitzat la sardana, confi·
gurant també la personalitat de la nació.

Aquest conreu de valors culturals cívics i ètics, junta·
ment amb el sentit de pertinença a un poble, són una 
característica que ens singularitza, i, alhora, manté a 
la sardana com una dansa viva, gràcies al treball de 
les ballades al carrer i plaça, als aplecs, a les colles de 
competició, les cobles, els moviments formatius i els 
mitjans de comunicació social.

Atès que ha estat reconegut en l’Estatut d’Autonomia 
vigent, que Catalunya afirmant els seus drets històrics 
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Proposta	de	resolució	sobre	la	gestió	
de	les	subvencions	per	a	les	comunitats	
catalanes	a	l’exterior
Tram. 250-01429/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35664 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa de la comissió d’acció exterior i de la 
unió euroPea

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Maria Rosa Fortuny 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver·
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució

exPosició de motius

Els Casals Catalans a l’estranger tenen com a objectius 
fundacionals de la seva existència el foment, la difusió 
i l’ensenyament de la cultura dels Països Catalans arreu 
del món. A dia d’avui, la xarxa de Casals Catalans és 
composa de 117 organitzacions sense ànim de lucre, 
que mitjançant diverses accions i activitats promouen la 
cultura catalana en totes les seves formes d’expressió.

Els Casals Catalans són una referència de primer ordre 
per tots els catalans i catalanes que desitgen integrar·
se en un nou territori i necessiten de l’ajut d’un ens, 
com el casal, que els acompanyi en el complex procés 
d’adaptació a una nova realitat, tot mantenint els valors 
i els costums catalans.

Totes aquestes accions però, requereixen d’una plani·
ficació econòmica i una gestió dels recursos constant 
i previsible que els faciliti la programació i el disseny, 
dins els terminis previstos, d’una gran part de les acti·
vitats de promoció de la cultura catalana, les necessitats 
assistencials i l’adquisició de béns.

Les Comunitats Catalanes de l’Exterior es troben en 
una situació especial motivada per la implantació del 
nou sistema de gestió plurianual de les subvencions, 
que lluny de representar importants avantatges, s’han 
convertit en tot el contrari, com denuncien els propis 
Casals. Cal prendre mesures sense dilació per poder 
donar continuïtat a les tasques de projecció i difusió de 
la cultura catalana i d’atenció social que les Comunitats 
Catalanes de l’Exterior estan duent a terme des del mes 
entusiasta voluntariat.

Per tal de donar una resposta a l’actual situació, el Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a:

nens i els joves, que viuen amb aquesta nova discapaci·
tat, l’orgànica, i que inclou diverses malalties algunes 
de les quals són d’origen genètic, com poden ser les 
congènites del cor amb 300 diagnòstics i que engloba 
uns 30.000 afectats a Catalunya, o d’altres de desenvo·
lupament posterior per anomenar·ne algunes.

Malgrat el seu coneixement per part de la medicina i 
dels avenços científics del darrers anys, existeix un buit 
important en els barems de valoració de les discapaci·
tats. Aquests no contemplen la discapacitat orgànica, 
sí les físiques (motrius), psíquiques i sensorials. I si ho 
fan, per una banda estan basades en paràmetres de va·
loració que no s’adapten als criteris mèdics actuals, ni 
tenen en compte les múltiples repercussions que oca·
sionen tant en l’evolució de la patologia com dels seus 
tractaments.

La nostra societat ha de respondre amb lleis per protegir 
i anivellar la qualitat de vida de les persones. Aquestes 
lleis no poden oblidar els milers de persones que viuen 
amb aquesta nova discapacitat, la orgànica. Podríem 
afirmar que si en la actualitat, els avenços mèdics salven 
la vida de les persones, per altra banda, en alguns casos, 
les situa fora de la societat, tan altament competitiva, 
existent avui dia.

Per tot això el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent:

ProPosta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a instar el Govern de l’Estat a:

1. Incloure en el barem de les discapacitats, les discapa·
citats d’origen orgànic al mateix nivell que ho estan les 
psíquiques, les físiques o les sensorials tenint en compte 
i respectant les competències de les Comunitats Autò·
nomes, a través del Consell territorial, així com el seu 
finançament.

2. Revisar els criteris per les discapacitats orgàniques, 
prenent en consideració els criteris mèdics actuals.

3. Avaluar molt especialment, d’entre les anomenades 
discapacitats, les congènites, degut a l’alt nombre d’afec·
tats».

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola M. Glòria Renom i Vallbona
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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Cal adoptar mesures que donin resposta al conjunt dels 
ciutadans d’un territori. Més enllà dels usuaris captius 
(és a dir, el 40% de catalans que no poden tenir accés 
diari al cotxe i que individualment no tenen cap alterna·
tiva de mobilitat fora del servei públic), cal poder captar 
clients procedents del vehicle privat, aprofitant els punts 
forts del ferrocarril quan està ben explotat: seguretat, 
fiabilitat, rapidesa, confortabilitat, ecologia, etc.

És necessari, doncs, donar resposta a tres elements fo·
namentals per a la competitivitat del transport públic 
ferroviari: freqüència de pas, velocitat comercial i acces·
sibilitat entesa com a proximitat del servei. Actualment, 
però, la xarxa existent no pot desenvolupar aquestes tres 
exigències de forma conjunta i amb la intensitat que seria 
desitjable.

Cal, doncs, adoptar les decisions que permetin la co·
existència de bones freqüències de pas amb elevades 
velocitats comercials (trens semidirectes) i nous serveis 
ferroviaris (noves estacions).

La línia R·4 des del Penedès al Bages, especialment 
des de Vilafranca del Penedès a Barcelona, ha vist com 
s’han incrementat algunes freqüències i s’han incorpo·
rat noves estacions, malmetent el temps total de tra·
jecte. És imprescindible, adoptar mesures per millorar 
la infraestructura a fi de poder incorporar de manera 
regular els trens semidirectes en l’explotació d’aquest 
tram de línia. La construcció d’una tercera via des de 
Martorell fins a Barcelona, allí on sigui tècnicament 
possible i amb l’articulació d’un bon sistema d’aparta·
dors, pot aconseguir l’objectiu de reduir dràsticament 
els actuals 50 i 53 minuts de trajecte des de la capital 
de l’Alt Penedès a Barcelona.

Més enllà, d’acord amb aquesta nova realitat, es pot 
plantejar que tots els trens de la R·4 prolonguin el seu 
recorregut de Martorell a Vilafranca i, així, garantir que 
en hora punta es passi de quatre a sis trens a l’hora i en 
hora vall de dos a quatre trens.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con·
vergència i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució:

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar el 
Govern de l’Estat a incorporar en el nou Pla de Rodali·
es, amb caràcter prioritari, les següents actuacions:

1. Construcció d’una tercera via des de Martorell a Barce·
lona, en els trams on tècnicament sigui possible i l’articu·
lació d’un bon sistema d’apartadors que permeti la circu·
lació de trens semidirectes per la línia R·4 de rodalies.

2. Preveure l’increment de freqüència fins a Vilafranca 
del Penedès i, eventualment, fins al Vendrell amb la 
prolongació de tots els serveis que avui dia arriben fins 
a Martorell».

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
Rull i Andreu, diputat del G. P. de CiU; Joan Raventós 
i Pujadó, diputat del G. P. de CiU

1. Prendre mesures per a què la quantitat de la subven·
ció que no s’hagi pogut utilitzar degut al retard de les 
transferències, en cap cas imputable a la gestió de les 
Comunitats Catalanes de l’Exterior, resti acumulada, 
sense detriment de les subvencions aprovades per a 
l’any 2009.

2. Prendre les mesures adients per tal que el pagament 
de les subvencions de les Comunitats Catalanes de l’Ex·
terior es produeixi durant el primer trimestre de cada 
any amb l’objectiu que puguin programar adequada·
ment les seves activitats.

3. Prendre les mesures corresponents perquè les Comu·
nitats Catalanes de l’Exterior (CCE) no hagin de tornar 
a denunciar que «l’administració s’ha convertit en una 
seriosa amenaça a la decidida voluntat de portar la ca·
talanitat arreu del món, que és al cap i a la fi l’objectiu 
principal de les CCE».

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola  M. Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	d’una	tercera	via	a	la	línia	4	de	
rodalia	entre	Martorell	i	Barcelona
Tram. 250-01430/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 35665 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa de la comissió de Política territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep Rull i Andreu i 
Joan Raventós i Pujadó, diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 presenten la següent

ProPosta de resolució sobre la construcció d’una ter-
cera via entre martorell i barcelona de la línia r-4 
de rodalies

exPosició de motius

Una de les prioritats assumides de manera generalitzada 
en l’àmbit de la política de la mobilitat és l’impuls al 
transport públic ferroviari, a fi de millorar la competi·
tivitat dels serveis actuals respecte de la carretera.

La majoria de les forces polítiques amb representació 
parlamentària han fet seva la filosofia de la proposta de 
l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, 
Pla Tren 2014 en el sentit d’incrementar la producti·
vitat i l’eficiència del sistema ferroviari, això és, optar 
per aquelles actuacions en matèria d’infraestructures 
que obtinguin millors rendiments socials amb menor 
impacte econòmic i ambiental possible.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	proposta	
del	Servei	Català	de	Trànsit	d’instal·lar	
un	radar	al	tram	d’entrada	a	Sant	Quintí	
de	Mediona	(Alt	Penedès)	de	la	carretera	
C·244	i	sobre	l’eliminació	dels	revolts	al	
tram	de	la	Passada
Tram. 250-01432/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 35668 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa de la comissió de justícia, dret i seguretat 
ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Joan Raventós i Pu·
jadó, i Elena Ribera i Garijo, diputats del Grup Parla·
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent:

exPosició de motius

A la carretera C·244, en el tram d’entrada a la població 
de Sant Quinti de Mediona (Alt Penedès), el Servei Ca·
talà de Trànsit ha pretès col·locar un radar per al control 
de la velocitat dels vehicles circulants.

L’Ajuntament de Sant Quinti de Mediona ha expressat 
el seu desgrat perquè aquesta operació s’havia endegat 
sense els corresponents permisos per part de l’adminis·
tració competent com és el cas de la Diputació de Bar·
celona ni s’havia informat al propi Ajuntament, ambdós 
tràmits necessaris per tal de portar a terme l’obra.

L’Ajuntament considera que aquest tram on es vol instal·
lar el radar és inadequat atès que significa l’únic en el 
qual es permet la possibilitat d’avançar entre vehicles i 
considera que la instal·lació en aquesta zona pot resultar 
fins i tot perjudicial per a la seguretat donat que aquest 
indret no comporta, en aquests moments, cap conflicti·
vitat per a la normal circulació.

Realment la perillositat per raons de seguretat es pro·
dueix en l’indret de les corbes del tram anomenat la 
Passada que és on es causen accidents repetitius.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn·
cia i Unió, proposa la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

– Deixar sense efecte la proposta del Servei Català de 
Trànsit i revisar els protocols que han induït la instal·
lació del radar a Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) 
en un lloc no freqüentat pel pas de vehicles aliens a la 
població.

Proposta	de	resolució	sobre	la	gratuïtat	
del	transport	públic	per	a	les	persones	
amb	discapacitat	intel·lectual	a	la	Cer·
danya
Tram. 250-01431/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35667 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa de la comissió de Política territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Elena Ribera i Garijo, 
Albert Batalla i Siscart, i Josep Rull i Andreu, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla·
ment del Parlament, presenten la següent

ProPosta de resolució sobre la gratuïtat del trans-
Port Públic Per a les Persones amb discaPacitat intel-
lectual a la comarca de la cerdanya

exPosició de motius

La gratuïtat en el transport públic per a les persones 
amb discapacitat intel·lectual és una mesura que ja 
s’aplica des de fa uns anys a la comarca del Barcelonès 
i que ara es reclama s’ampliï també per a la comarca 
de la Cerdanya.

Actualment, una gran part dels ingressos del col·lectiu 
de persones amb discapacitat intel·lectual es destina 
al pagament del transport públic. Aquest fet comporta 
que disminueixi considerablement el nivell d’ingressos 
d’aquests ciutadans, que no hem d’oblidar depenen to·
talment del transport públic.

El fet de poder desplaçar·se de manera autònoma és 
per aquestes persones una eina de gran valor ja que 
els ajuda en l’augment de la seva autoestima, i els dóna 
una autonomia totalment necessària per a ells i de gran 
importància per a les seves famílies.

És per totes aquestes raons que el Grup Parlamentari de 
CiU presenta la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
la gratuïtat del transport públic per a les persones amb 
discapacitat intel·lectual a la comarca de la Cerdanya.

Palau de Parlament, 27 d’octubre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Elena 
Ribera i Garijo, Albert Batalla i Siscart, i Josep Rull i 
Andreu, diputats del G. P. de CiU
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antitall als agents dels Mossos d’Esquadra que exercei·
xen funcions de seguretat ciutadana.

Palau de Parlament, 30 d’octubre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Elena Ribera i Garijo
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’adapta·
ció	del	lloc	de	treball	de	les	agents	em·
barassades	del	Cos	de	Mossos	d’Es·
quadra
Tram. 250-01434/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35670 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa de la comissió de justícia, dret i seguretat 
ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Elena Ribera i Ga·
rijo, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució

exPosició de motius

Atès el servei especial que presten els agents de la Poli·
cia de la Generalitat –Mossos d’Esquadra– i atès també 
el greu risc que tenen en l’exercici de les seves funci·
ons policials, creiem oportú que les agents del cos de 
Mossos d’Esquadra gaudeixin d’un apropament fins al 
seu domicili quan quedin en estat de gestació i des del 
primer dia en què es certifiqui l’embaràs.

Segons el Decret 15/1997 de 21 de gener, això succeeix 
al quart mes de gestació i fins aquest moment la única 
prevenció que es fa és la de rebaixar de la uniformitat 
reglamentària a la funcionària (en el Decret que ho re·
gula no s’especifica res més) en el mateix destí d’origen 
i prèvia comunicació al seu comandament).

El perill però, pot esdevenir no tan sols de la tasca di·
recta sinó també del contacte amb detinguts o encara 
més pels desplaçaments reiterats en vehicle, amb condi·
cions molt diferents dels viatges de turisme o per plaer. 
És reconegut pels metges especialistes la necessitat de 
tenir certes precaucions en estat de gestació.

El cos de Mossos d’Esquadra, disposa de moltes fun·
cionaries que sovint, i fins i tot a diari, es desplacen 
molts quilòmetres fora del seu domicili per prestar els 
serveis de policia i en molts casos han de fer servir 
el cotxe per patrullar com a conseqüència del servei 
encomanat.

El cos de Mossos d’Esquadra és un cos jove en el qual 
moltes funcionaries es poden trobar o es trobaran en 
aquesta situació especial de risc i és per això que de·

– Trobar solucions per a l’eliminació urgent de les cor·
bes de la Passada en el tram de la C·244 per a evitar 
més accidentalitat dins del municipi de Sant Quinti de 
Mediona.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Joan 
Raventós i Pujadó, i Elena Ribera i Garijo, diputats del 
G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
dels	agents	de	seguretat	ciutadana	dels	
Mossos	d’Esquadra	amb	armilles	anti·
bales	i	guants	antitall
Tram. 250-01433/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 35669 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa de la comissió de justícia, dret i seguretat 
ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Elena Ribera i Ga·
rijo, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució

exPosició de motius

Atès el servei especial que presten els agents de la Poli·
cia de la Generalitat –Mossos d’Esquadra– i atès també 
el greu risc que tenen en l’exercici de les seves funci·
ons policials, creiem oportú que els agents que presten 
servei de seguretat ciutadana, s’hagin de dotar d’eines 
adients per a la seva protecció.

Atès també, que als agents de la policia autonòmica bas·
ca són dotats d’aquest material de protecció individual 
per cadascun d’ells i pel perill que suposa a dia d’avui el 
treball policial al carrer, cal dotar els equips de protec·
ció individual del material adient a la tasca de protecció 
que realitzen per a la ciutadania de Catalunya.

Aquestes mancances poden originar un greu risc per 
a la integritat física dels Mossos d’Esquadra, ja que 
actualment hi ha bandes organitzades de l’est d’Eu·
ropa que perpetren delictes violents dins de l’àmbit 
d’actuació de la Policia de la Generalitat · Mossos 
d’Esquadra.

És per totes aquestes raons que el Grup Parlamentar de 
Convergència i Unió presenta la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a dotar suficientment d’armilles antibales i guants 
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que es va assumir des de les institucions després de 
llargues reivindicacions.

El 12 de novembre de 2004 es signà un conveni entre 
l’Ajuntament de Valls i el Departament d’Educació de 
la Generalitat per a la realització de les obres de reforma 
adequació i ampliació del CEIP Enxaneta al Convent 
del Carme.

L’Ajuntament de Valls està realitzant les actuacions con·
templades en el Pla de Millora Urbana (PMU) i el Pro·
jecte d’Intervenció Integral del Barri Antic (Llei de Bar·
ris), a més de l’esforç econòmic que això suposa, també 
ha fet una aposta clara per la dinamització i recuperació 
d’aquest barri realitzant altres inversions importants per 
augmentar l’activitat en el barri com per exemple, la 
construcció i posada en funcionament de la primera llar 
d’Infants municipal al costat del Convent del Carme, 
una escola oficial d’idiomes, l’oficina d’habitatge i del 
Barri Antic, la futura biblioteca comarcal, etc.

El Projecte Integral del Barri Antic que es va presen·
tar a la convocatòria de la Llei de Barris, contemplava, 
fins i tot, que l’edifici del Convent del Carme atesa la 
seva singularitat, valor patrimonial i el propi projecte 
de rehabilitació, pogués acollir, a més de l’escola, altres 
activitats pròpies d’un centre cívic i també culturals i 
esportives per convertir·lo en un espai de trobada em·
blemàtic en el Barri Antic.

Més tard, el Departament d’Educació va comunicar que 
el que calia fer en aquest edifici era, no només un centre 
d’una línia, sinó un de dues línies. Aquesta nova propos·
ta comportava l’ús de la totalitat del Convent del Carme 
per a l’activitat escolar. L’Ajuntament de Valls acceptà 
aquest canvi i la pèrdua que representava per la ciutat 
i pel barri Antic, al no poder disposar de part d’aquest 
edifici per a fer, també, les altres funcions esmentades. 
No obstant, l’Ajuntament no hi posà cap impediment 
perquè, per damunt de tot, l’objectiu que sempre havia 
perseguit era la rehabilitació del Convent del Carme per 
a activitat escolar.

L’Ajuntament, la comunitat educativa, els veïns del Bar·
ri Antic, botiguers, etc., tothom ha acceptat el retard de 
les obres, ha acceptat veure com part de l’activitat al 
barri antic disminuïa enlloc d’augmentar degut a que 
els alumnes del CEIP Enxaneta porten ja 3 anys fora del 
Barri Antic. Tot això, tota aquesta bona voluntat sem·
pre ha comptat amb una premissa bàsica. Sempre s’ha 
comptat en que calia aquest esforç perquè, finalment, el 
Convent del Carme fos rehabilitat per acollir novament 
el CEIP Enxaneta.

El Departament d’Educació, recentment, ha comunicat 
que no té clar continuar o no aquestes obres de reha·
bilitació i, fins i tot, ha fet la proposta de que el CEIP 
Enxaneta s’ubiqui definitivament a l’espai de l’antic IES 
Narcís Oller, fora del Barri Antic.

Atès que mantenir l’Enxaneta al Convent del Carme té 
un paper estratègic per la ciutat i pel Barri Antic i que 
qualsevol altra opció que deixi el aquest barri sense 
cap escola d’educació infantil i primària va en contra 
de totes les actuacions que s’estan duent a terme de di·
namització social, cultural, econòmica i urbanística del 
Barri Antic.

manem aquesta mesura en favor de la salut de la mare 
i de protecció per la futura vida.

El Síndic de Greuges ha suggerit en diverses ocasions 
que s’adoptin les mesures organitzatives adequades per·
què les treballadores embarassades puguin exercir les 
seves funcions amb l’adaptació corresponent del lloc de 
treball mentre es troben en el període de gestació.

La possibilitat que els siguin assignades altres funcions 
o modificar les condicions en què les exerceixen dins el 
mateix servei és recomanable per evitar perjudicis en 
aquesta etapa, que puguin generar qualsevol tipus de 
dany a la mare o al fetus.

És per totes aquestes raons que el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió presenta la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a adaptar el lloc de treball de les agents del cos 
de Mossos d’Esquadra que hagin acreditat estar emba·
rassades, mentre duri aquesta situació.

Palau de Parlament, 30 d’octubre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Elena Ribera i Garijo
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	rehabi·
litació	de	l’edifici	de	l’antic	convent	del	
Carme,	a	Valls	(Alt	Camp),	per	al	CEIP	
Enxaneta
Tram. 250-01435/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35671 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Dolors Batalla i No·
gués, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució.

exPosició de motius

L’edifici del Convent del Carme a Valls va acollir du·
rant molts anys el CEIP Enxaneta, tot i que l’edifici 
tenia mancances i dèficits importants que obligaven a 
desenvolupar l’activitat escolar amb unes condicions 
precàries.

Els professors, pares, alumnes i tota la resta de membres 
d’aquesta comunitat educativa van fer l’esforç d’acceptar 
seguir durant anys fent l’activitat docent en aquestes 
condicions amb l’objectiu d’aconseguir que aquest edifi·
ci es rehabilités i pogués acollir amb condicions dignes 
el CEIP Enxaneta, atès que, aquest era el compromís 
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exPosició de motius

En una nota de premsa dels Serveis Territorials d’Edu·
cació de Tarragona del 27 d’octubre de 2008 el Depar·
tament deia:

«el Departament d’Educació es proposa remodelar l’edi·
fici de la plaça dels Quarters, actual seu provisional 
de l’Enxaneta, per tal d’acollir un centre d’una línia, i 
projecta crear un institut de dues línies al solar que ha 
de cedir l’Ajuntament de Valls.»

Atès que el Departament d’Educació així ho va explicar 
també en la reunió celebrada el 27 d’octubre de 2008 
davant la presència de membres del govern de l’Ajunta·
ment de Valls, representants de les diferents formacions 
polítiques del consistori, de la comunitat educativa, as·
sociacions de veïns i entitats representatives de la soci·
etat civil vallenca.

Atès que el Departament d’Educació encara no ha des·
cartat aquesta possibilitat.

Atesa l’experiència del procés de rehabilitació del Con·
vent del Carme a Valls que està comportant a un retard 
molt important de les obres, haver de refer el projecte 
inicial i un increment de costos molt significatiu.

Atès que l’edifici de l’antic institut Narcís Oller, tot i 
no ser tant antic com el Convent del Carme, és un antic 
quarter del 1700 que a mitjans del segle xx va patir 
modificacions a l’afegir·hi una planta més i que, a més, 
ha patit ja en els darrers 4 o 5 anys diversos esfondra·
ments parcials.

Atès que el propi Departament d’Educació ja ha co·
municat que l’estada provisional del CEIP Enxaneta en 
aquest edifici s’haurà d’allargat més del previst.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn·
cia i Unió presenta la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a encarregar 
un estudi exhaustiu sobre l’estat de conservació de l’edi·
fici de l’antic IES Narcís Oller de Valls amb l’objectiu 
de tenir un bon coneixement de l’estructura, forjats, 
fonamentació i totes les altres possibles patologies que 
pugui presentar.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Dolors Batalla i Nogués
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Atès que tots el grups polítics de l’Ajuntament de Valls, 
per unanimitat, reclamen al Departament d’Educació de 
la Generalitat la finalització de les obres de rehabilitació 
del Convent del Carme com a seu del CEIP Enxaneta.

Atès que a Valls s’ha posat de manifest que existeix 
un gran consens social que coincideix amb la postura 
defensada per l’Ajuntament.

Atès el compromís adquirit per l’actual Govern de la 
Generalitat. Un compromís que ha estat ratificat i ex·
plicat en reiterades ocasions, fins i tot, després de tenir 
coneixement de l’informe de data 1 de desembre de 
2006.

Atès que, fins i tot, el mateix Honorable Conseller 
d’Educació, en la seva última visita a la ciutat de Valls, 
va ratificar aquest compromís públicament, entenent 
que ens trobem davant d’un cas amb una singularitat i 
especificitat molt concreta que ve de lluny.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn·
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

1. Acabar les obres de rehabilitació de l’edifici del 
Convent del Carme a Valls (Alt Camp) per al CEIP 
Enxaneta.

2. En cas que es confirmés que no és viable la rehabilita·
ció d’aquest edifici per a un CEIP de dues línies, acabar 
les obres de rehabilitació del Convent del Carme per al 
CEIP Enxaneta d’una línia.

3. Fixar un calendari d’actuació i d’execució de les 
obres.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Dolors Batalla i Nogués
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora·
ció	d’un	estudi	de	l’estat	de	conservació	
de	l’edifici	de	l’antic	IES	Narcís	Oller,	de	
Valls	(Alt	Camp)
Tram. 250-01436/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35672 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Dolors Batalla i No·
gués, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’abasta·
ment	d’aigua	potable	a	Portbou	(Alt	Em·
pordà)
Tram. 250-01438/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 35674 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa de la comissió de medi ambient i habi-
tatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Eudald Casadesús i 
Barceló, Ramon Espadaler i Parcerisas, i Santi Vila i 
Vicente, diputats del Grup Parlamentari de Convergèn·
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix als articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra formulen la següent 
proposta de resolució.

exPosició de motius

Els municipis de l’Alt Empordà que s’abasteixen de la 
Conca de la Muga o de pous, estan afectats per la se·
quera i es troben en el nivell d’excepcionalitat 2 que 
els obliga a aplicar restriccions en l’ús de l’aigua de la 
xarxa potable.

Portbou és el municipi més afectat pel problema de 
l’escassetat d’aigua degut a què el seu subministrament 
prové del reg del pantà que té al seu terme i que actual·
ment es troba per sota del 2% de la seva capacitat. Des 
del mes de febrer d’aquest any el municipi es troba en 
el nivell d’excepcionalitat 2.

Pràcticament d’ençà de la seva posada en funciona·
ment, durant la dictadura del General Franco, el mu·
nicipi de Portbou disposa d’un pantà municipal amb 
importants esquerdes que dificulten la gestió eficient 
de l’aigua dipositada i que generen continuades pèrdues 
hídriques.

L’Ajuntament de Portbou i els seus ciutadans han re·
clamat en reiterades ocasions ajut a l’Administració, a 
través de l’Agència Catalana de l’Aigua, per tal de poder 
fer front a la reparació d’aquests desperfectes i posar fi 
a les pèrdues continuades d’aigua.

La resposta parlamentària del Conseller de Medi Am·
bient i Habitatge a la pregunta 314·10263/08 explica el 
següent:

«L’Agència Catalana de l’Aigua, dins del marc del Con-
veni amb la CONGIAC, ha finançat la “Diagnosi del 
Servei Integral de l’Aigua del municipi de Portbou”, 
elaborada per la CONGIAC. En aquesta diagnosi, 
elaborada en base a dades del propi Ajuntament i la 
companyia de subministrament domiciliari, es propo-
sen una sèrie d’actuacions encaminades a la millora 
del rendiment de la xarxa, a la millora del control dels 

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
d’adequació	de	l’edifici	de	l’antic	IES	
Narcís	Oller,	de	Valls	(Alt	Camp),	neces·
sàries	per	a	garantir	la	continuïtat	de	
l’ac	tivitat	escolar	del	CEIP	Enxaneta
Tram. 250-01437/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35673 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Dolors Batalla i No·
gués, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució.

exPosició de motius

Recentment el Departament d’Educació ha informat 
que les obres de rehabilitació de l’edifici del Convent 
del Carme per al CEIP Enxaneta a Valls poden allar·
gar·se, encara més.

L’informe de 2 de juny, facilitat pels Serveis Territorials 
d’Educació a l’Ajuntament de Valls el dia 30 d’octubre 
de 2008, diu que el termini d’execució de les obres és, 
atenent a les dificultats que es van presentant, incert 
però estima que la finalització dels treballs pot ser a 
finals del 2011 o inici 2012.

Si també tenim present que, segons han informat els 
Serveis Territorials del propi Departament d’Educació, 
en aquests moments el Departament d’Educació està 
reconsiderant donar continuïtat o no a aquestes obres 
de rehabilitació i que aquest procés també pot allargar, 
encara més, l’estada del CEIP Enxaneta a l’edifici de 
l’antic IES Narcís Oller.

És per tot l’exposat que el Grup Parlamentari de Con·
vergència i Unió presenta la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a encarregar 
i executar les obres i adequacions necessàries a l’edifici 
de l’antic IES Narcís Oller de Valls (Alt Camp) per a 
garantir que el CEIP Enxaneta pugui realitzar l’activitat 
escolar en condicions i seguretat mentre duri la seva 
estada provisional en aquest espai.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Dolors Batalla i Nogués
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Fascicle segon
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ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a millorar el 
tram que encara està pendent de la carretera C·26 i que 
enllaça les comarques del Solsonès i el Berguedà.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Marta Alòs i Lòpez
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	d’una	conducció	d’aigua	de	la	
depuradora	de	Verdú	(Urgell)	al	riu	Cer·
cavins
Tram. 250-01440/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35676 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa de la comissió de medi ambient i habi-
tatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Marta Alòs i Lòpez, 
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent Proposta 
de resolució

exPosició de motius

Des de fa més de tres anys alguns dels propietaris de 
la comarca de l’Urgell que pertanyen a la comunitat de 
regants del Canalet de Tàrrega, es queixen dels danys 
per filtracions que la depuradora de Verdú està provo·
cant en les seves finques.

Filtracions que han arribat a inundar alguns camps que 
han quedat inutilitats.

Filtracions que, per exemple, en una de les finques 
afectades, han provocat la mort de 500 ceps i en altres, 
han aconseguit que el cultiu, sobretot d’ordi, no donés 
fruit.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari de Con·
vergència i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern que, a tra·
vés de l’Agència Catalana de l’Aigua, construeixi la 
conducció de l’aigua de la depuradora de Verdú al riu 
Cercavins, amb l’objectiu de solucionar els problemes 
que actualment pateixen els propietaris de les finques 
afectades.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Marta Alòs i Lòpez
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

consums, a la millora de la capacitat de regulació del 
pantà i la reparació de les fuites existents en aquest.»

A més, Portbou és un poble de pocs habitants amb un 
pressupost municipal baix i per tant l’Ajuntament no 
pot fer front al finançament d’algunes obres importants 
que requereixen una gran quantitat de recursos econò·
mics.

Davant la greu situació de manca d’aigua potable en la 
que es troba el municipi de Portbou i que s’està agreu·
jant cada dia que passa, és necessari i urgent que hi hagi 
una nova planificació en la gestió del subministrament 
d’aigua en aquest municipi.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver·
gència i Unió, presenta la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Trobar una solució definitiva que resolgui el problema 
d’abastament d’aigua potable al municipi de Portbou 
amb la màxima urgència;

2. Aportar al municipi els recursos necessaris per finan·
çar la solució que s’adopti.

Palau del Parlament, 23 d’octubre del 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Eu·
dald Casadesús i Barceló, Ramon Espadaler i Parceri·
sas, i Santi Vila i Vicente, diputats del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	tram	de	
la	C·26	entre	el	Solsonès	i	el	Berguedà
Tram. 250-01439/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35675 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa de la comissió de Política territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Marta Alòs i Lòpez, 
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent Proposta 
de resolució

exPosició de motius

Les poblacions del Solsonès i les del Berguedà tenen la 
carretera C·26 com una via de comunicació importan·
tíssima entre les dues comarques.

Tot i que el tram entre Solsona i Navès ja s’ha arranjat, 
encara hi ha pendent la millora del tram de carretera de 
Navès a Montmajor fins arribar a Berga.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari de Con·
vergència i Unió presenta la següent
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	de	la	depuradora	dels	Valentins,	
a	Ulldecona	(Montsià)
Tram. 250-01442/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35678 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa de la comissió de medi ambient i habi-
tatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Francesc Sancho i 
Serena, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució.

exPosició de motius

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, en respos·
ta parlamentària afirmava, en data de 18 d’abril, que 
l’Agencia Catalana de l’Aigua ha previst executar (abans 
de finals de 2008) les actuacions relatives al primer es·
cenari del Programa de sanejament d’aigües residuals 
urbanes (PSARU), a través del Contracte de concessió 
d’obra publica per a la redacció dels projectes cons·
trucció i explotació de les instal·lacions de sanejament 
d’aigües residuals urbanes a la conca de l’Ebre, corres·
ponents a les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals 
(EDAR) i col·lectors de diversos municipis de Terres 
de l’Ebre, entre els quals a Ulldecona la corresponent 
als Valentins.

En aquests moments, els Valentins, al municipi d’Ull·
decona, encara no disposa d’EDAR.

Donada la necessitat de la infraestructura i el precís i 
concís anunci per escrit del conseller de Medi Ambient, 
anunciant la seva construcció, el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, presenta la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a fer totes les gestions necessàries per tal d’acce·
lerar la construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals (EDAR) dels Valentins del municipi d’Ull·
decona donant resposta a les necessitats de la població 
i complint així les previsions del Programa de saneja·
ment d’aigües residuals urbanes (PSARU).

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Francesc Sancho i Serena
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	de	la	depuradora	de	Benifallet	
(Baix	Ebre)
Tram. 250-01441/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35677 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa de la comissió de medi ambient i habi-
tatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Francesc Sancho i 
Serena, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució.

exPosició de motius

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, en respos·
ta parlamentària, afirmava en data de 18 d’abril que 
l’Agencia Catalana de l’Aigua ha previst executar (abans 
de finals de 2008) les actuacions relatives al primer es·
cenari del Programa de sanejament d’aigües residuals 
urbanes (PSARU), a través del Contracte de concessió 
d’obra publica per a la redacció dels projectes cons·
trucció i explotació de les instal·lacions de sanejament 
d’aigües residuals urbanes a la conca de l’Ebre, corres·
ponents a les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals 
(EDAR) i col·lectors de diversos municipis de Terres de 
l’Ebre, entre els quals Benifallet.

En aquests moments el municipi de Benifallet encara 
no disposa d’EDAR.

Donada la necessitat de la infraestructura i el precís i 
concís anunci per escrit del conseller de Medi Ambient, 
el Grup Parlamentari de Convergència i Unió, presenta 
la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a fer totes les gestions necessàries per tal d’acce·
lerar la construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals (EDAR) de Benifallet donant resposta a les 
necessitats de la població i complint així les previsions 
del Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 
(PSARU).

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Francesc Sancho i Serena
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	de	la	depuradora	de	Prat	de	
Comte	(Terra	Alta)
Tram. 250-01444/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35680 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa de la comissió de medi ambient i habi-
tatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Francesc Sancho i 
Serena, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució.

exPosició de motius

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, en respos·
ta parlamentària, afirmava en data de 18 d’abril, que 
l’Agencia Catalana de l’Aigua ha previst executar (abans 
de finals de 2008) les actuacions relatives al primer es·
cenari del Programa de sanejament d’aigües residuals 
urbanes (PSARU), a través del Contracte de concessió 
d’obra publica per a la redacció dels projectes cons·
trucció i explotació de les instal·lacions de sanejament 
d’aigües residuals urbanes a la conca de l’Ebre, corres·
ponents a les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals 
(EDAR) i col·lectors dels següents municipis de la co·
marca de la Terra Alta: Corbera d’Ebre, Prat de Compte 
i Vilalba dels Arcs, (import de 1.191.788 euros).

En aquests moments les aigües residuals de Prat de 
Compte desemboquen, al barranc que discorre prop 
del poble junt a la carretera que comunica amb l’eix 
de l’Ebre.

Donada la necessitat de la infraestructura i el precís i 
concís anunci per escrit del conseller de Medi Ambient, 
el Grup Parlamentari de Convergència i Unió, presenta 
la següent.

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a fer totes les gestions necessàries per tal d’acce·
lerar la construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals (EDAR) de Prat de Compte donant resposta 
a les necessitats de la població i complint així les pre·
visions del Programa de sanejament d’aigües residuals 
urbanes (PSARU).

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Francesc Sancho i Serena
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	de	la	depuradora	de	Miravet	(Ri·
bera	d’Ebre)
Tram. 250-01443/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35679 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa de la comissió de medi ambient i habi-
tatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Francesc Sancho i 
Serena, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució.

exPosició de motius

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, en respos·
ta parlamentària afirmava, en data de 18 d’abril, que 
l’Agencia Catalana de l’Aigua ha previst executar (abans 
de finals de 2008) les actuacions relatives al primer es·
cenari del Programa de sanejament d’aigües residuals 
urbanes (PSARU), a través del Contracte de concessió 
d’obra publica per a la redacció dels projectes cons·
trucció i explotació de les instal·lacions de sanejament 
d’aigües residuals urbanes a la conca de l’Ebre, corres·
ponents a les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals 
(EDAR) i col·lectors de diversos municipis de les Terres 
de l’Ebre, entre els quals Miravet.

En aquests moments el municipi de Miravet encara no 
disposa d’EDAR.

Donada la necessitat de la infraestructura i el precís i 
concís anunci per escrit del conseller de Medi Ambient, 
anunciant la seva construcció, el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, presenta la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a fer totes les gestions necessàries per tal d’acce·
lerar la construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals (EDAR) del municipi de Miravet donant 
resposta a les necessitats de la població i complint així 
les previsions del Programa de sanejament d’aigües re·
siduals urbanes (PSARU).

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Francesc Sancho i Serena
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	de	la	depuradora	d’Aldover	(Baix	
Ebre)
Tram. 250-01446/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35682 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa de la comissió de medi ambient i habi-
tatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Francesc Sancho i 
Serena, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució.

exPosició de motius

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, en respos·
ta parlamentària afirmava, en data de 18 d’abril, que 
l’Agencia Catalana de l’Aigua ha previst executar (abans 
de finals de 2008) les actuacions relatives al primer es·
cenari del Programa de sanejament d’aigües residuals 
urbanes (PSARU), a través del Contracte de concessió 
d’obra publica per a la redacció dels projectes cons·
trucció i explotació de les instal·lacions de sanejament 
d’aigües residuals urbanes a la conca de l’Ebre, corres·
ponents a les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals 
(EDAR) i col·lectors de diversos municipis de les Terres 
de l’Ebre, entre els quals Aldover.

En aquests moments el municipi d’Aldover encara no 
disposa d’EDAR.

Donada la necessitat de la infraestructura i el precís i 
concís anunci per escrit del conseller de Medi Ambient, 
el Grup Parlamentari de Convergència i Unió, presenta 
la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a fer totes les gestions necessàries per tal d’acce·
lerar la construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals (EDAR) d’Aldover donant resposta a les ne·
cessitats de la població i complint així les previsions 
del Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 
(PSARU).

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Francesc Sancho i Serena
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	de	la	depuradora	dels	barris	
d’Eucaliptus	i	Poble	Nou,	a	Amposta	
(Montsià)
Tram. 250-01445/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35681 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa de la comissió de medi ambient i habi-
tatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Francesc Sancho i 
Serena, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució.

exPosició de motius

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, en respos·
ta parlamentària, afirmava en data de 18 d’abril que, 
l’Agencia Catalana de l’Aigua ha previst executar (abans 
de finals de 2008) les actuacions relatives al primer es·
cenari del Programa de sanejament d’aigües residuals 
urbanes (PSARU), a través del Contracte de concessió 
d’obra publica per a la redacció dels projectes cons·
trucció i explotació de les instal·lacions de sanejament 
d’aigües residuals urbanes a la conca de l’Ebre, corres·
ponents a les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals 
(EDAR) i col·lectors de diversos municipis de les Terres 
de l’Ebre, entre els quals a Amposta, la corresponent al 
barri Eucaliptus i Poble Nou.

En aquests moments els barris d’Eucaliptus i Poble Nou 
del municipi d’Amposta encara no disposen d’EDAR.

Donada la necessitat de la infraestructura i el precís i 
concís anunci per escrit del conseller de Medi Ambient, 
anunciant la seva construcció, el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, presenta la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a fer totes les gestions necessàries per tal d’acce·
lerar la construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals dels barris d’Eucaliptus i Poble Nou del mu·
nicipi d’Amposta donant resposta a les necessitats de la 
població i complint així les previsions del Programa de 
sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU).

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Francesc Sancho i Serena
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Coneixedors que des de fa diversos anys els veïns del 
municipi de Farrera i el seu Ajuntament han sol·licitat al 
Consell Comarcal del Pallars Sobirà i al Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generali·
tat de Catalunya una actuació d’eixamplament d’alguns 
revolts de la dita via mitjançant el rebaix del front rocós 
i el condicionament del ferm,

Coneixedors que en data recent, justament el dia 10 
de novembre d’enguany, un despreniment de pedres 
de grans dimensions, del marge rocós que acompanya 
bona part del traçat de la via, va ocupar la calçada du·
rant hores i va deixar incomunicat el poble de Farrera, 
que en cas d’emergència hauria hagut de rebre ajut dels 
serveis públics de l’Alt Urgell o fins i tot d’Andorra, 
amb llarguíssims desplaçaments per pistes d’alta mun·
tanya sense asfaltar,

Vist que la carretera de la Coma de Burg és de titularitat 
municipal, i que per causa de la endèmica migradesa de 
recursos econòmics els 15 municipis del Pallars Sobirà 
van cedir la seva competència sobre els accessos als 
nuclis habitats al Consell Comarcal, que la va assumir 
el 1992,

És per tot això que, el Grup Parlamentari de Conver·
gència i Unió presenta la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Encarregar el projecte pertinent per a solucionar els 
problemes d’esllavissades de roques al tram de carretera 
entre Burg i Farrera abans del termini de 6 mesos.

2. Licitar, adjudicar i executar les obres del referit pro·
jecte abans del termini d’un any.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	promo·
ció	del	turisme	de	l’or	al	Pirineu
Tram. 250-01448/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 35684 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa de la comissió de treball, indústria, co-
merç i turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Agustí López i 
Pla, diputat, del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
al	tram	de	carretera	entre	Burg	i	Farrera	
per	a	la	prevenció	d’esllavissades
Tram. 250-01447/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 35683 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa de la comissió de Política territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Agustí López i Pla, 
diputat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent Proposta 
de resolució.

exPosició de motius

El municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, el constituei·
xen els nuclis de població de Burg, Mallolís, Alendo, 
Glorieta i Montesclado, a més de Farrera, la capital 
municipal. Tots aquests pobles estan situats a la unitat 
geogràfica anomenada Coma de Burg, i la carretera que 
hi dóna accés té el seu origen a la carretera L·510, que 
travessa tota la Vallferrera.

Per sobre dels nuclis habitats, i ja sense asfaltar, la car·
retera arriba a les Bordes de Burg i a l’Ermita de Santa 
Magdalena, cruïlla dels camins que van a Sant Joan de 
l’Erm nou i cap a Ós de Civis i Andorra, i no només ens 
mena fins a l’últim poble del Pallars Sobirà per aquesta 
banda, el de Farrera, sinó que també és una ruta turís·
tica molt interessant, que entra a Andorra pel Santuari 
de la Mare de Déu de Canòlic.

El tram entre Burg i Farrera és cada cop més transitat 
pels vehicles de les famílies de la vall i pels visitants que 
accedeixen a uns pobles fidels a la tipologia pirinenca al 
llarg del temps, a uns paisatges de notabilíssima qualitat 
inclosos al Parc Natural de l’Alt Pirineu i mil vegades 
dibuixats i pintats per artistes residents al Centre d’Art 
i Natura de Farrera o descrits per novel·listes i poetes 
com l’irlandès Colm Tóibín, que situa al Pirineu català 
una de les seves millors narracions, la novel·la Un llarg 
hivern, que ha obtingut un gran èxit a Anglaterra. Tam·
bé hi transiten per aquesta via amunt i avall ramats de 
vaques i tractors per passar d’un prat a l’altre, i autocars 
amb estudiants i viatgers que van a Tírvia, a Llavorsí, a 
Esterri d’Àneu o a Sort.

Vist que el tram de carretera de Burg a Farrera té una 
caixa especialment estreta entre la roca i els estim·
baders, cosa que fa la conducció per determinats re·
volts sigui manifestament arriscada per la possibilitat 
de topar·se amb un altre vehicle que circuli en sentit 
contrari,
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Vist que les comarques del Pallars Sobirà i del Pallars 
Jussà han fonamentat bona part del seu desenvolupa·
ment econòmic en els seus potencials turístics.

Vist que l’actual conjuntura econòmica obliga a aquests 
territoris pirinencs a trobar nous àmbits d’atracció turís·
tica, i molt especialment en el món del turisme cultural, 
demana clarament d’interpretar tot allò que les àrees de 
muntanya ofereixen als seus col·lectius locals.

Entenent que el turisme de la cerca d’or a la península 
ibèrica és incipient, però que hi ha regions europees a 
les quals aquesta activitat no és de recent implantació 
i s’hi obtenen resultats notables, com és el cas del riu 
Salat a l’Arieja, França, o a la regió de Tankavaara, a 
Finlàndia.

És per tot això que, el Grup Parlamentari de Conver·
gència i Unió presenta la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a:

1. Encarregar un estudi dels potencials del turisme de 
la cerca d’or amb batea als rius del Pirineu català abans 
de 6 mesos.

2. Realitzar una campanya de promoció d’aquest tu·
risme a les comarques del Pallars, amb conferències, 
exposicions i demostracions pràctiques per tal de donar 
a conèixer aquesta activitat al gran públic.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’encàrrec	
del	guió	i	el	finançament	d’una	pel·lícula	
sobre	el	general	Moragues
Tram. 250-01449/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35685 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa de la comissió de Política cultural

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Agustí López i Pla, 
diputat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent

ProPosta de resolució Per tal d’imPulsar una Pel-
lícula sobre la vida del general joseP moragues i 
mas, heroi de la guerra de successió

exPosició de motius

Viatger, vingues d’on vingues
si tens el cor honrat,

ProPosta de resolució Per tal de Programar una cam-
Panya de Promoció del turisme aurífer als Pobles de 
la ribera de la noguera Pallaresa

exPosició de motius

Tots tenim a la ment les imatges dels cercadors d’or de 
l’Oest americà, persones que amb la batea als dits van 
dibuixant moviments de vaivé per tal d’obtenir petites 
mostres d’or al fons d’aquest curiós instrument similar 
a una palangana.

També recordem els llibres de text de Geografia dels 
anys 50 als quals s’encadenaven els recursos miners 
d’aquella Espanya amb una llarga tirallonga que feia: 
«[...] wolframio en Salamanca, hierro en Ponferrada, 
oro en el Sil [...]». Tot i així, l’or de les pel·lícules era 
més proper i familiar per als estudiants, i certament més 
abundant que l’or del riu Sil a Galícia.

Existeixen certs estudis històrics que demostren que 
els romans van encunyar moneda d’or a Lleida, l’antiga 
Ilerda, amb material extret dels al·luvions del tram baix 
del riu Segre.

També és conegut que el riu Segre al seu pas per la ciu·
tat de Balaguer ha rebut visites de cercadors esportius, 
que dipositen les palles o mostres d’or que extreuen del 
riu a col·leccions privades i no fan transaccions lucrati·
ves. Fins i tot a Balaguer s’han fet algunes proves d’ex·
tracció d’or de les masses de graves, d’àrids procedents 
de les terrasses del Segre, abans de la seva utilització a 
la construcció d’edificis o de carreteres.

Els estudiosos de la geologia pirinenca saben bé que 
l’or del tram més pla i baix del Segre procedeix dels 
cursos alts del riu Noguera Pallaresa i de la seva conca 
hidrogràfica. Concretament a les calcaries devonianes 
de la zona compresa entre els rius Noguera Pallaresa i 
Noguera Ribagorçana i als nivells sorrencs i de gresos 
del Permotrias hi ha traces d’or nadiu i alguns pla·
ers que amb els processos erosius consegüents acaba 
dipositat a les masses sorrenques de les riberes de la 
Noguera Pallaresa i dels trams baixos del Segre al pla 
de Lleida.

És tan manifesta la presència d’or als al·luvions de la 
Noguera Pallaresa que durant l’any 2001 una empresa de 
geoturisme va sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre la concessió de l’extracció d’or amb finalitats 
lúdiques i turístiques sense ànim de comercialitzar·lo, 
li fou concedida a diversos trams de la Pallaresa al seu 
pas pel Pallars Sobirà i pel Pallars Jussà i durant l’es·
tiu de l’any 2001 aquella empresa de geoturisme hi va 
organitzar diverses campanyes amb grups de turistes i 
de curiosos per a la recerca d’or, tot i que els resultats 
obtinguts pels practicants d’aquest esport no van ser 
els esperats.

Vist que la cerca turística i lúdica d’or al riu Navelgas a 
Astúries i al riu Sil a Galícia ha esdevingut els darrers 
temps un recurs econòmic considerable per a aquells 
territoris, i fins i tot s’ha organitzat alguna competició 
d’àmbit internacional amb participació d’una selecció 
de Bateadors d’Or espanyols.
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sovint desconeixedora dels episodis més sublims i trau·
màtics de la seva pròpia història,

Sabedors de l’existència durant els dos darrers decennis 
de projectes cinematogràfics que es proposaven d’ex·
plicar, de relatar els avatars i la lluita d’aquest patri·
ota català, que malauradament han estat estroncats i 
frustrats per la manca de finançament, tal vegada pel 
poc suport o implicació de les diferents administracions 
catalanes,

Entenent que la televisió pública catalana ha fet darrera·
ment esforços per passar al cinema la vida de personat·
ges com la del bandoler Serrallonga, la dels Passadors 
a Andorra durant la Segona Guerra Mundial amb el 
film Del Torb a la Gestapo, de Francesc Viadiu, o fins 
i tot de grans mites medievals com el del Comte Arnau, 
amb excel·lents resultats d’espectadors i de transmissió 
de les emocions i dels coneixements de la història de 
Catalunya,

Vist que cada dia creixen el nombre de veus que re·
clamen la producció d’una gran pel·lícula sobre l’heroi 
català general Josep Moragues i Mas, que situï la cau·
sa catalana al món, en paraules de Josep Torrent a un 
article publicat al diari Avui titulat «Woody Allen en 
clau nacional», publicat el 5 de novembre passat, en 
el qual aquest periodista compara la figura del general 
Moragues amb la de l’heroi escocès William Wallace, 
que va inspirar la pel·lícula Braveheart, tot reclamant 
un film de característiques similars per al general català 
amb motiu de la proximitat del 300è aniversari de la 
finalització de la Guerra de Successió,

És per tot això que, el Grup Parlamentari de Conver·
gència i Unió presenta la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Impulsar l’encàrrec de la redacció d’un guió d’una 
futura pel·lícula que historiografiï la vida del general 
Josep Moragues i Mas, heroi de la Guerra de Successió, 
abans de 6 mesos.

2. Estudiar el finançament d’aquesta pel·lícula per tal 
que als pressupostos del Govern de la Generalitat de 
l’anualitat 2010 es contempli una partida adequada per 
a iniciar el projecte.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

flecta els genolls i prega,
com fill, davant el cap
del pros Josep Moragues
el nostre General.

Aixís a clar de lluna
sobre el portal de mar
la testa bramulava
de l’heroe català.
I, ai, roda el temps; dels homes
s’esborra lo passat!
caigueren les muralles,
tombaren els portals
i agermanats s’apleguen
els propis i els estranys

Aquestes estrofes poètiques pertanyen al poeta català 
Àngel Guimerà i formen part de la composició «Lo cap 
del General Moragues» publicada l’any 1887. D’altres 
poetes fins i tot més actuals glossen i honoren el general 
Moragues, com és el cas de «Laments pronunciats per 
Magdalena de Moragues davant el cap del seu marit al 
portal de la Pau de Barcelona» d’Antoni Fortuny.

És conegut i reconegut que el general Josep Moragues i 
Mas fou castigat cruelment per la repressió borbònica, 
esdevenint el cap de turc, el cap d’esquila en el que 
s’actua un cop guanya la guerra Felip V, amb la màxima 
infàmia, duresa i revenja.

El vint·i·set de març de 1715 Moragues, juntament amb 
diversos companys, fou executat. El seu cap penjà d’una 
gàbia en el Portal de la Pau amb la inscripció en llatí:

«Josephus Moragues, ob perpetratum iteratae rebelio·
nis scelus, bis regis clementiam abusus, tertio tandem 
justiniam periclitatus et expertus».

El primer de febrer de 1727 el Rei d’Espanya, després 
de nombroses peticions desesperades per part de Mag·
dalena Giralt, baronessa de Bressui i vídua del General, 
ordenà al capità general de Catalunya «[...] que se recoja 
la referida cabeza sin publicidad ni aviso [...]». A mit·
jans de febrer de 1727, gairebé dos anys després de la 
signatura de la pau definitiva entre el Rei d’Espanya i 
l’emperador d’Àustria, fou retirat el cap del General Jo·
sep Moragues i Mas heroi de la Guerra de Successió.

És ben cert que la memòria d’aquest heroi català ha estat 
injusta, doncs un seguit de poesies, un nombre reduït de 
biografies, alguns monuments que en fan record escam·
pats per Catalunya, com és el cas dels de Sant Hilari 
Sacalm, de la Pobla de Segur, de Sort, del Portal del 
Mar a Barcelona... i no més de deu actes ben modestos 
cada Onze de Setembre, que no reben la més mínima 
atenció dels mitjans de comunicació, constitueixen una 
feble i insignificant mostra de record i memòria d’aquest 
personatge català.

Entenent que la vida i sacrifici del general Moragues és 
mereixedora d’homenatges notables per part del poble 
català,

Entenent que la història de l’heroi de la Guerra de Suc·
cessió pot ajudar a cohesionar l’actual societat catalana, 
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Proposta	de	resolució	sobre	l’establi·
ment	d’un	conveni	específic	amb	l’Ajun·
tament	de	Viladecans	(Baix	Llobregat)	
per	a	la	creació	de	l’àrea	bàsica	de	sa·
lut	Viladecans	4	i	per	a	la	construcció	
d’un	equipament	sanitari	al	sector	de	
Ponent
Tram. 250-01451/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 35703 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet Navarro, 
portaveu Adjunt, M. Belén Pajares i Ribas, diputada, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent proposta 
de resolució, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

exPosició de motius

Durant el mes de juliol de 2007, la Generalitat de Ca·
talunya i l’Ajuntament de Viladecans van signar un 
conveni de col·laboració per a millorar la qualitat de la 
xarxa sanitària d’aquest municipi. Amb aquest conveni 
la Generalitat es compromet a invertir en la xarxa sa·
nitària de Viladecans prop de 100 milions d’euros fins 
l’any 2012.

Actualment, Viladecans disposa de dos Centres d’Aten·
ció Primària, el CAP Mas Font i el CAP Maria Berna·
des. El conveni signat inclou la creació d’un tercer cen·
tre d’atenció primària, el CAP Montbaig que començarà 
a construir·se durant el proper any en la zona de llevant 
d’aquesta localitat del Baix Llobregat. Aquest CAP re·
distribuirà l’atenció primària en la ciutat per assolir 
d’aquesta forma, l’objectiu del Departament de Salut 
segons el qual un centre d’atenció primària ha de ser el 
referent d’una població màxima de 35.400 habitants.

Els serveis sanitaris a Viladecans, malgrat el conveni 
entre Ajuntament i Generalitat que sens dubte suposarà 
una substancial millora, no té les mateixes característi·
ques ni es presta amb la mateixa qualitat que a la resta 
de ciutat, que tenint una població de referència similar 
està millor equipada en quan a serveis sanitaris es trac·
ta. Principalment quan es tracta en serveis d’urgències, 
ja que la seva proximitat amb la localitat de Gavà com·
porta greus problemes i perjudicis per als habitants de 
Viladecans.

El tercer districte de Viladecans, de més de 18.500 habi·
tants, que agrupa a 5 barris de la ciutat és l’únic que no 
disposa de centres d’atenció primària, per la qual cosa 

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	jutjat	mercantil	en	cadascun	dels	
partits	judicials	del	Maresme
Tram. 250-01450/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35666 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 25.11.08

a la mesa de la comissió de justícia i seguretat ciu-
tadana

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Benet Maimí i Pou, 
Joan Morell i Comas, i Núria de Gispert i Català, di·
putats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
presenten la següent proposta de resolució

exPosició de motius

El principi de la descentralització poques vegades s’ha 
donat en el camp de l’Administració de Justícia, que 
optava per fixar els òrgans jurisdiccionals en les capitals 
de província. Aquesta tendència s’ha anat modificant, 
fins al punt que hi ha jutjats especialitzats que poden 
ubicar·se en d’altres ciutats. Aquest fet ajudaria a refer·
mar l’equilibri territorial del país.

En aquest sentit, la comarca del Maresme hauria de 
disposar d’un jutjat mercantil en cadascun dels seus par·
tits judicials (Mataró i Arenys de Mar). L’actual marc 
legal així ho permet. La darrera modificació de la Llei 
38/1998 de demarcació i planta judicial va incloure 
un nou art. 19 bis que preveu la possibilitat d’establir 
jutjats mercantils en poblacions que no siguin capital 
de província, quan criteris poblacionals, industrials o 
mercantils ho aconsellin.

La comarca del Maresme és una comarca amb una gran 
activitat empresarial i un intens tràfic industrial i mercan·
til, i, per tant, amb un important nombre de litigis mer·
cantils. És necessari, doncs, que aquesta comarca disposi 
de jutjats d’aquestes característiques, garantint la deguda 
professionalitat i especialització dels seu personal.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con·
vergència i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a instar el Govern de l’Estat a la creació de d’un 
jutjat mercantil en cadascun dels partits judicials de la 
comarca del Maresme (Mataró i Arenys de Mar), en el 
marc de la proposta de creació de nous òrgans judicials 
a Catalunya que ha de fer el Ministeri de Justícia.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Benet 
Maimí i Pou, Joan Morell i Comas, Núria de Gispert i 
Català, diputats del G. P. de CiU
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	crisi	econòmica
Tram. 302-00130/08

Esmenes presentades
Reg. 35905, 35907-35911 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 26.11.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 35905)

a la mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Antoni Fernández 
Teixidó, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi 
econòmica (tram. 302·00130/08).

1 esmena núm. 1
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

Punt 3, aPartat 1

Fixar en els plans socials dels Expedients de Regulació 
d’Ocupació (ERO) mesures compensatòries i de recol-
locació pels autònoms dependents afectats per l’ERO.

2 esmena núm. 2
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

Punt 6, aPartats 1 i 2

6.1. Endegar un Pla d’ ajuts pel sector industrial per 
a fer front a les importants pèrdues de producció que 
estan patint les nostres empreses en benefici de la com-
petitivitat de l’economia catalana.

6.2. Promoure un Pla de rescat propi pel sector de l’au-
tomoció per tal de combatre els efectes negatius de la 
crisi i ajudar a la reactivació d’un sector vital per la 
nostra economia.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Antoni Fernández Teixidó
Portaveu del GP de CiU Diputat del GP de CiU

aquest ciutadans han de desplaçar·se a altres punts de la 
ciutat per ser atesos pels serveis mèdics públics.

El Conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament de Vila·
decans per a la millora de la qualitat de la xarxa sanità·
ria de la ciutat de Viladecans, a part d’altes actuacions, 
també preveu la creació de la quarta Àrea Bàsica de 
Salut Viladecans 4, així com la construcció d’un nou 
equipament assistencial, a fi de garantir la implantació 
del serveis, de forma simultània, al creixement de la 
ciutat, especialment pel que fa al sector Ponent de la 
ciutat.

L’increment de la població d’aquesta localitat en els úl·
tims anys ha fet necessari que s’hagi d’actualitzar els 
seus serveis sanitaris, per tal de donar resposta a les 
necessitats de la nova població. La manca d’aquesta 
adequació exigeix que des de les Administracions Pú·
bliques s’hagi de posar tots els mecanismes necessaris 
per fer·ho efectiu, ja que la prioritat ha assumir és que 
els ciutadans són subjectes de dret i no simples percep·
tors de serveis.

Segons el Conveni entre Ajuntament i Generalitat, la 
concreció dels compromís de promoure la creació de la 
quarta Àrea Bàsica de Salut Viladecans 4, i la construc·
ció d’un nou equipament assistencial en el sector Ponent 
de la ciutat s’ha d’articular a través de la formulació d’un 
nou conveni específic per a aquest fi.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent,

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a iniciar els tràmits necessaris que concloguin en 
la formulació d’un conveni específic, entre el Departa·
ment de Salut i l’Ajuntament de Viladecans, per a pro·
moure la creació de l’Àrea Bàsica de Salut Viladecans 
4, així com la construcció d’un nou equipament sanitari 
al sector Ponent d’aquesta ciutat.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2008

Carina Mejías Sánchez, Belén Pajares i Ribas, Josep 
Llobet Navarro 
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4 esmena núm. 4
De supressió
G. P. Socialistes · Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa

De supressió dels punts A.4, A.5, A.6 i B del text de 
la Moció.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC·CpC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Jaume Bosch i Mes·
tres, portaveu GP ICV·EUiA

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	
al	Govern	sobre	les	infraestructures	i	
l’obra	pública
Tram. 302-00131/08

Esmenes presentades
Reg. 35917 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 26.11.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 35917)

a la mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò 
que es determina a l’article 139.4 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenten la següent esmena 
al text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Go·
vern sobre les infraestructures i l’obra pública (N. T. 
302·00131/08).

1 esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes · Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa 

Esmena única.

De substitució del text de la Moció. Nova redacció:

«El Parlament de Catalunya constata que:

a) De conformitat amb les dades validades per la Inter-
venció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), la 
inversió de l’Estat executada a Catalunya l’any 2007 va 
ser de 3.209,3 milions d’euros.

b) D’acord amb la metodologia acordada per a l’aplica-
ció de la disposició addicional tercera de l’Estatut, del 
resultat d’aplicar el percentatge del PIB català (18,85%) 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 35907-35911)

a la mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 139.4 del Reglament del Parla·
ment de Catalunya, presenten les següents esmenes al 
text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la crisi econòmica (NT. 302·00130/08).

1 esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes · Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa

De modificació del punt A.1 del text de la Moció. Nova 
redacció:

«1. Continuar impulsant les accions de diàleg i nego·
ciació que siguin necessàries per tal d’intentar garantir 
que la situació actual de crisi afecti al menor nombre 
possible de treballadors i treballadores i permeti la con·
tinuïtat i viabilitat dels projectes empresarials a Cata·
lunya».

2 esmena núm. 2
De modificació
G. P. Socialistes · Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa

De modificació del punt A.2 del text de la Moció. Nova 
redacció:

«2. Continuar amb l’anàlisi dels expedients de regula·
ció d’ocupació des del rigor, l’objectivitat i la responsa·
bilitat, impulsant la negociació i diàleg entre les parts 
com la millor de les solucions als conflictes que han 
anat sorgint i poden sorgir properament.»

3 esmena núm. 3
De modificació
G. P. Socialistes · Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa

De modificació del punt A.3 del text de la Moció. Nova 
redacció:

«3. Continuar aplicant les mesures que garanteixen la 
tramitació dels expedients de regulació d’ocupació amb 
la màxima diligència possible.»
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Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	política	d’habitatge
Tram. 302-00132/08

Esmenes presentades
Reg. 35918 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 26.11.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 35918)

a la mesa del Parlament

Carina Mejías i Sánchez, portaveu del Grup Parla·
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que disposa l’article 139 del Reglament 
de la Cambra, presenta la següent esmena a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
d’habitatge (NT 302·00132/08).

1 esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Del punt 12.

12. a) Incrementar la deducció per adquisició d’habi-
tatge habitual, en el tram autonòmic de l’IRPF, incre-
mentant-la fins al 25% i amb un augment de la base 
fins a 10.000 euros.

12. b) Instar al Govern del Estat a modificar la desgra-
vació per adquisició d’habitatge habitual, en el tram 
estatal de l’IRPF, incrementant-la fins al 25% i amb un 
augment de la base fins a 10.000 euros.

12. c) Instar al Govern per tal de que reguli una de-
ducció, en el tram autonòmic de l’IRPF, fins al 15% de 
les quantitats pagades i fins a 500 euros pel lloguer de 
l’habitatge habitual.

12. d) Instar al Govern per tal de que insti al Govern de 
l’Estat a fi de que reguli una deducció, en el tram estatal 
de l’IRPF, del 15% de les quantitats pagades i fins a 500 
euros, pel lloguer de l’habitatge habitual.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2008

Carina Mejías i Sánchez

sobre els crèdits realment executats i territorialitzats 
que constitueixen la base de càlcul, se’n desprèn que 
la inversió que s’hauria d’haver efectuat a Catalunya 
és de 3.709,9 milions d’euros.

c) La clàusula cinquena de la metodologia estableix 
que, en cas que no s’assoleixi el percentatge establert, 
es corregirà la desviació, que en aquest exercici és de 
500,7 milions d’euros.

d) La clàusula sisena de la metodologia estableix que, 
aquesta desviació haurà de compensar-se o bé a càrrec 
dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2009 (que 
ja preveuen una partida de 1.000 milions d’euros que 
eventualment podrà destinar-se a aquesta finalitat) o bé 
a través d’inversions realitzades el 2008.

e) Aquestes dades hauran de ser examinades i valida-
des pel grup de treball creat per la Comissió Bilateral 
Estat-Generalitat, el qual, segons el que estableix la 
clàusula setena de la metodologia, haurà d’instrumen-
tar els mecanismes corresponents per compensar el 
saldo pendent.

El Parlament de Catalunya insta al Govern a continuar 
vetllant per l’aplicació de la metodologia acordada amb 
el Govern de l’Estat sobre el compliment de la dispo-
sició addicional tercera de l’Estatut, i a concretar la 
compensació per la desviació de l’exercici 2007 tenint 
en compte les prioritats expressades a la proposta de 
Pla d’Infraestructures de Catalunya 2007-2013, elabo-
rada pel Govern de la Generalitat.»

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC·CpC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Jaume Bosch i Mes·
tres, portaveu GP ICV·EUiA
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Declaració	del	Parlament	de	Catalunya	
amb	motiu	del	60è	aniversari	de	la	De·
claració	universal	dels	drets	humans
Tram. 401-00027/08

Lectura en el Ple
Sessió núm. 46, 26.11.2008, DSPC-P 66

El Parlament de Catalunya, amb motiu del 60è ani·
versari de la Declaració universal dels drets humans, 
assumeix el manifest «Tots els drets per a totes les per·
sones: renovar el compromís», promogut per Amnistia 
Internacional.

Fa seixanta anys, els estats van recordar llur compro·
mís de «promoure el progrés social i elevar el nivell 
de vida dins d’un concepte més ampli de la llibertat» i 
van reconèixer que «els éssers humans només es poden 
alliberar del temor i de la misèria si es creen les con·
dicions perquè totes les persones puguin gaudir de tots 
els drets humans».

En adoptar la Declaració universal dels drets humans el 
10 de desembre de 1948, els estats es van comprometre 
a respectar i fer complir el conjunt de drets humans, 
civils, econòmics, polítics, socials i culturals, i van pro·
clamar així el dret a un nivell de vida digne.

Tots els drets humans són universals, indivisibles i in·
terdependents, i cap no té prioritat sobre cap altre. Per 
tant, la comunitat internacional ha de tractar el conjunt 
de drets de manera global, justa i equitativa, en peu 
d’igualtat i donant a tots la mateixa importància. Per al 
ple gaudi del dret a la llibertat d’expressió cal concretar 
esforços en favor del dret a l’educació. Per al gaudi del 
dret a la vida cal reduir la mortalitat infantil, les epidè·
mies i la malnutrició.

Tanmateix, malgrat la promesa de la Declaració uni·
versal dels drets humans, en un sol any, el 2007, 1.252 
persones van ésser executades pels seus estats respectius 
en vint·i·quatre països diferents i es van documentar ca·
sos de tortura i maltractaments en més de vuitanta·un 
països. Quaranta·cinc països tenen presos de consciència 
detinguts. 854 milions de persones pateixen la tortura de 
la fam i 1.100 milions de persones, de les quals més de la 
meitat són dones, no tenen accés a un habitatge digne.

Seixanta anys després, encara no s’ha complert la pro·
mesa d’uns drets humans universals i indivisibles per 
a totes les persones, que permetin fer efectius el dret 
universal a un nivell de vida digne i l’ideal de l’ésser 
humà lliure.

Per això, en el 60è aniversari de la Declaració universal 
dels drets humans, el Parlament de Catalunya es com·
promet a renovar el compromís amb els drets humans i 
a defensar·ne la universalitat, la indivisibilitat i la inter·
dependència, tal com figuren en la dita declaració.

4. INFORMACIó

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Modificació	del	calendari	de	dies	inha·
bils	per	a	l’any	2008
Tram. 241-00005/08

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 18.11.2008

mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 18 de 
novembre de 2008, d’acord amb els articles 95 i concor·
dants del Reglament, als efectes del còmput de terminis 
parlamentaris i de la presentació de documentació en el 
Registre General del Parlament de Catalunya, ha acor·
dat determinar festiu el dia 31 de desembre de 2008.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2008

El secretari tercer El president del Parlament
Jordi Miralles i Conte Ernest Benach i Pascual

Delegació	de	funcions	del	president	del	
Parlament
Tram. 246-00035/08

Resolució

D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament, 
atès que he d’absentar·me de Catalunya el dia 2 de de·
sembre,

resolc:

Delegar les funcions que em corresponen com a presi·
dent del Parlament, en el vicepresident primer, Sr. Higi·
ni Clotas i Cierco, el dia 2 de desembre de 2008, o even·
tualment fins al meu retorn (tram. 246·00035/08).

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2008

Ernest Benach i Pascual
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D’altra banda, i pel que fa a persones amb mobilitat re·
duïda, tots els centres concessionaris estan adaptats, per 
la qual cosa no hi ha dificultats d’elecció de centre per als 
usuaris sigui quina sigui la seva procedència geogràfica.

Barcelona, 19 de novembre de 2008

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals  
i Participació

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
216/VIII,	sobre	l’endegament	de	la	riera	
de	les	Arenes,	de	Terrassa	(Vallès	Oc·
cidental)
Tram. 290-00177/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 35694 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 25.11.2008

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290·00177/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 216/
VIII, sobre l’endegament de la riera de les Arenes, de 
Terrassa (Vallès Occidental)

D’acord amb el que disposa l’article 146 del Reglament 
del Parlament, s’emet l’informe de compliment de la Re·
solució 216/VIII, el text de la qual insta el Govern a: 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a conside·
rar la inclusió del projecte d’endegament de la riera de 
les Arenes, de Terrassa (en el tram entre el pont del 
carrer de França i la riera de Palau), en el marc de la 
reprogramació de les actuacions de planificació de les 
infraestructures hidràuliques de Catalunya (2006·2010), 
per tal que aquesta actuació s’incorpori a la relació d’ac·
tuacions previstes per als propers exercicis.

comPliment

Entre les actuacions incloses a la Planificació de les 
Infraestructures Hidràuliques a Catalunya pel període 
2008·2010 es troba l’endegament de la riera de les Are·
nes, en el tram que va des del pont del carrer de França 
fins a la Riera de Palau, a Terrassa.

L’Agència Catalana de l’Aigua ja ha redactat el projecte 
corresponent a aquesta actuació, el qual ha estat sotmès 
al tràmit d’informació pública i ha estat aprovat defini·
tivament en data 30 de setembre de 2008.

Tanmateix, la programació efectiva de l’actuació depen·
drà de les prioritats previstes en futures anualitats.

Barcelona, 18 de novembre de 2008

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Aquesta defensa serà part del treball institucional diari 
del Parlament, que establirà els instruments necessaris 
i donarà suport a les víctimes de les vulneracions dels 
drets humans i als defensors d’aquests drets que treba·
llen arreu del món per fer real la Declaració universal 
dels drets humans.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2008

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
198/VIII,	sobre	els	cursos	de	sensibilit·
zació	i	reeducació	del	Servei	Català	de	
Trànsit	per	a	persones	amb	discapacitat
Tram. 290-00160/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 35782 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 25.11.2008

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290·00160/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució198/VIII, 
sobre els cursos de sensibilització i reeducació del Ser·
vei Català de Trànsit per a persones amb discapacitat

D’acord amb el que disposen l’article 146.4 i els concor·
dants del Reglament del Parlament, i en compliment de 
la Resolució 198/VIII sobre els cursos de sensibilització 
i reeducació del Servei Català de Trànsit per a persones 
amb discapacitat, informo el següent: 

El Servei Català de Trànsit ha revisat els perfils dels 
participants dels cursos de sensibilització i reeducació 
al llarg del període de desenvolupament del projecte de 
permís per punts.

Des de març de 2007 s’estan portant a terme aquests 
cursos i el nombre de participants ha estat superior a 
4.500.

Entre els participants, només hi ha hagut una persona 
amb mobilitat reduïda. No hi ha hagut altres assistents 
que hagin presentat alguna discapacitat o característica 
psicofísica que hagi incidit en les sessions formatives.

No obstant això, i en previsió de problemàtiques que 
puguin afectar col·lectius d’usuaris, s’ha previst amb 
el concessionari (RACC) la participació d’un intèrpret 
de la Federació de Persones Sordes de Catalunya en 
tots aquells casos que sigui necessari, sense que això 
pugui suposar cap sobrecost per a la persona que té la 
discapacitat.
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Pel que fa al punt b) de la Resolució, s’informa que la 
Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic en la 
sessió amb data 28 d’abril de 2008, ha creat un grup de 
treball especial amb representació dels Departaments 
que podrien estar implicats en les accions per mitigar 
les emissions de gasos fluorats.

Els Departaments afectats són: 

– Medi Ambient i Habitatge (Agència de Residus de 
Catalunya, Direcció General de Qualitat Ambiental i 
Oficina Catalana de Canvi Climàtic)

– Economia i Finances

– Innovació, Universitats i Empresa

Barcelona, 17 de novembre de 2008

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
218/VIII,	sobre	les	actuacions	de	millora	
mediambiental	als	torrents	del	Lluc	i	de	
la	Bisbal,	a	Santa	Oliva	(Baix	Penedès)
Tram. 290-00179/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 35696 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 25.11.2008

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290·00179/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 218/
VIII, sobre les actuacions de millora mediambiental 
als torrents del Lluc i de la Bisbal, a Santa Oliva (Baix 
Penedès)

D’acord amb el que disposa l’article 146 del Reglament 
del Parlament, s’emet l’informe de compliment de la Re·
solució 218/VIII, el text de la qual insta el Govern a: 

a) Valorar d’ofici la necessitat de fer una actuació de 
millora del desguàs hidràulic i de la qualitat de l’entorn 
fluvial i de la vegetació de ribera, al torrent del Lluc i al 
torrent de la Bisbal, al pas pel municipi de Santa Oliva 
(Baix Penedès).

b) Incorporar aquesta actuació, si es considera conveni·
ent, al llistat d’actuacions de manteniment i conservació 
de lleres per al 2009.

comPliment

El programa plurianual de manteniment i conservació 
de lleres 2006·2010 identifica tant d’ofici com a ins·
tància de part, aquells trams més problemàtics de la 
xarxa hidrogràfica catalana, prioritzant la programació 
d’aquelles actuacions que milloren el desguàs hidràulic 

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
217/VIII,	sobre	l’aplicació	del	Reglament	
CE	842/2006,	sobre	determinats	gasos	
fluorats	d’efecte	hivernacle,	i	la	lluita	
contra	el	canvi	climàtic
Tram. 290-00178/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 35695 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 25.11.2008

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290·00178/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 217/
VIII, sobre l’aplicació del Reglament CE 842/2006, 
sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle, i 
la lluita contra el canvi climàtic

D’acord amb el que disposa l’article 146 del Reglament 
del Parlament, s’emet l’informe de compliment de la Re·
solució 217 /VIII, el text de la qual insta el Govern a: 

a) Desenvolupar el procés d’elaboració dels procedi·
ments per al control i el seguiment del Reglament CE 
842/2006, sobre determinats gasos fluorats d’efecte hi·
vernacle, en els terminis que aquest estableix, i que han 
d’ésser determinats per la Comissió Europea.

b) Desenvolupar aquest procés en el marc de la comissió 
interdepartamental creada per decret el 19 de desembre 
de 2006, formada pels departaments de la Presidència, 
Vicepresidència, d’Economia i Finances, d’Agricultu·
ra, Alimentació i Acció Rural, d’Educació, Innovació, 
Universitats i Empresa, d’Interior, de Salut, de Treball, 
i de Política Territorial i Obres Públiques, i presidia pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, per coor·
dinar la lluita contra el canvi climàtic.

comPliment

Respecte al punt primer de la Resolució de 11 de juny 
de 2008, s’informa que s’ha estat en contacte continu 
amb el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino i fruit dels mateixos, s’ha assistit a una jornada 
d’explicació del Reglament Europeu 842/2006 sobre 
determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle en data 
19 de juny del 2008.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Ma·
rino es troba en procés d’elaboració del Reglament de 
desplegament del Reglament europeu, el qual creiem 
que pel compliment dels terminis europeus propera·
ment serà aprovat un desplegament a Catalunya i haurà 
de ser coherent amb el desplegament de l’estat espanyol 
per tal d’assegurar un tracte equitatiu a les empreses 
catalanes.
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
222/VIII,	sobre	el	projecte	d’atenció	edu·
cativa	a	l’alumnat	amb	altes	capacitats	
intel·lectuals
Tram. 290-00183/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 35799 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 25.11.2008

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290·00183/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 222/
VIII, sobre el projecte d’atenció educativa a l’alumnat 
amb altes capacitats intel·lectuals

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
de donar compliment a la Resolució 222/VIII sobre el 
projecte d’atenció educativa a l’alumnat amb altes capa·
citats intel·lectuals, s’emet informe del seu compliment 
amb les consideracions següents: 

El projecte d’atenció educativa a l’alumnat amb d’altes 
capacitats intel·lectuals que està duent a terme el De·
partament d’Educació té per finalitat adequar i ampliar 
l’atenció educativa a l’alumnat que mostra un elevat ren·
diment escolar per la seva capacitat especial, en una o 
més àrees del currículum.

Així mateix, en el marc del projecte, les actuacions de 
formació adreçades als docents, l’assessorament psi·
copedagògic, així com els materials i els recursos que 
s’utilitzin, poden incidir en la motivació i l’estímul per 
a l’aprenentatge i, per tant, en la millora de l’atenció 
educativa a tot l’alumnat del centre.

Pel que fa a l’apartat a) Redefinir el protocol d’identifi·
cació i d’intervenció psicopedagògica destinat a aquest 
alumnat: 

El professorat, amb l’ajuda i orientacions dels professi·
onals psicòlegs i pedagogs dels centres educatius i dels 
professionals dels serveis educatius, Equips d’Assesso·
rament i Orientació Psicopedagògica (EAP), podran 
identificar a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals 
i conèixer les seves particulars capacitats.

El treball per al curs 2008·09 té com a objectiu la regu·
lació dels criteris relatius a la detecció, la identificació, 
així com l’elaboració dels àmbits i dels continguts dels 
informes psicopedagògics que elaborin els professionals 
dels EAP, i les propostes de la intervenció educativa ajus·
tada a les necessitats educatives d’aquest l’alumnat.

Quant a l’apartat b) Portar a terme sessions formatives 
per als professionals dels equips d’orientació i assesso·
rament psicopedagògic i per al professorat: 

quan hi ha un risc evident d’inundacions amb afeccions 
a béns i persones, retirant els obstacles i la vegetació que 
poden interferir amb el drenatge de les avingudes ordi·
nàries, així com actuacions de millora de la qualitat de 
l’entorn fluvial i la vegetació de ribera. Les actuacions 
programades provenen doncs, de l’acceptació, prèvia 
valoració tècnica, d’aquelles peticions presentades pels 
municipis, així com de la priorització d’actuacions d’ofi·
ci, seguint els criteris esmentats, continguts a les bases 
de la convocatòria.

L’Agència, el passat 10 de novembre, ja va realitzar una 
visita als torrents del Lluc i de la Bisbal, al pas pel mu·
nicipi de Santa Oliva, per tal de valorar la necessitat de 
prioritzar d’ofici la realització d’una actuació de millora 
del desguàs hidràulic i de la qualitat de l’entorn fluvial i 
de la vegetació de ribera. L’estudi resultant de la visita 
conclou que no es considera necessària cap actuació de 
millora de la capacitat de desguàs d’aquests dos tor·
rents, al seu pas pel municipi de Santa Oliva, ja que les 
seccions hidràuliques existents no presenten obstacles 
i estan perfectament definides.

Per altra banda, pel que fa a actuacions de millora de 
l’espai fluvial, es considera que no són viables, donat 
que la majoria de longitud dels dos cursos mencionats 
està envoltada de zones urbanes consolidades i la llera 
es troba ocupada (en una part important de la longitud) 
per conduccions subterrànies que discorren en sentit 
longitudinal, (com poden ser col·lectors en alta i con·
duccions d’aigua potable) sense cap element artificial 
dipositat o sedimentat que les disminueixi.

En tot cas, al torrent del Lluc, l’Agència ha observat la 
presència d’una invasió de canyes, que no suposa una 
pèrdua important de la seva capacitat hidràulica ni perill 
d’inundació per les parcel·les adjacents. En aquest sentit 
es proposa a l’Ajuntament que presenti la corresponent 
sol·licitud per tal que es pugui valorar la conveniència 
o no d’incloure·la en el programa d’actuacions per l’any 
2009, juntament amb la resta de sol·licituds presentades 
per altres Ajuntaments.

Barcelona,18 de novembre de 2008

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
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o extracurricular, o bé, avançar determinats continguts 
de cursos superiors, o bé, la flexibilització de la durada 
dels cicles i etapes del sistema educatiu, si es considera 
una mesura adequada per a l’equilibri personal i la so·
cialització de l’alumne o alumna, i sempre que tingui 
adquirits, globalment, els objectius i continguts del curs 
o cursos anteriors.

Barcelona, 20 de novembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
xENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIxENÇA

Proposta	de	compareixença	de	la	dega·
na	del	Col·legi	d’Advocats	de	Barcelona	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	media·
ció	en	l’àmbit	del	dret	privat
Tram. 352-00629/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 30, tinguda el dia 27.11.2008 (DSPC·C 
441).

Proposta	de	compareixença	del	degà	
del	Col·legi	Oficial	de	Psicòlegs	de	Ca·
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
mediació	en	l’àmbit	del	dret	privat
Tram. 352-00630/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu·
retat Ciutadana, en la sessió núm. 30, tinguda el dia 
27.11.2008 (DSPC·C 441).

Les actuacions primeres començaran amb la formació 
de formadors i l’elaboració dels continguts dels àmbits 
següents: 

– El programa de formació recollirà les bones pràcti·
ques que es realitzen en els centres educatius relaci·
onades amb l’àmbit del desenvolupament de les altes 
capacitats.

– La reflexió de la pràctica docent i la cooperació amb 
el professorat del propi centre i el d’altres centres edu·
catius.

– Les estratègies per a la integració social en el grup i en 
el centre i la millora de les relacions amb els companys 
i els docents.

– Els models de pràctiques que afavoreixen l’aprenen·
tatge de tots els alumnes del centre relacionats amb el 
desenvolupament de capacitats intel·lectuals.

Respecte l’apartat c) Posar a disposició dels diferents 
estaments de la comunitat educativa materials per a 
l’orientació i la intervenció educatives: 

En el marc de la nova ordenació curricular es preveu 
per al curs 2008·2009 la realització de materials i do·
cuments per donar orientacions als docents i també per 
a la implicació de les famílies.

Els continguts que es treballin per al desenvolupament 
de les capacitats de l’alumnat tindran en compte els seus 
interessos i les seves necessitats. Així mateix, hauran de 
planificar·se una diversitat de continguts no necessàri·
ament curriculars, però que estiguin vinculats i posin 
de relleu altres continguts per a l’estímul dels processos 
socioafectius i emocionals.

L’equip directiu del centre, el professorat de l’especi·
alitat de psicologia i pedagogia, els professors·tutors 
i la resta del professorat tindran l’assessorament dels 
professionals dels EAP de la zona.

La Inspecció educativa farà el seguiment i vetllarà pels 
processos de la flexibilització curricular i de l’avalua·
ció.

Pel que fa a l’apartat d) Potenciar les mesures d’enri·
quiment curricular, d’ampliació o de flexibilització ne·
cessàries per a atendre les necessitats específiques de 
l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals: 

La Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxille·
rat preveu donar instruccions per orientar la resposta 
educativa a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals, 
relatives a mesures d’atenció a la diversitat que han de 
planificar·se en la mateixa aula, i que són el conjunt 
d’estratègies que adopta el professorat de les diferents 
àrees i matèries per ajustar la programació i persona·
litzar el procés de l’ensenyament.

D’altres mesures per a l’enriquiment de les experiènci·
es d’aprenentatge dels alumnes mitjançant materials, 
recursos i continguts que poden o no estar relacionades 
amb el currículum consisteixen en estratègies i activitats 
que estan dissenyades per a l’alumnat amb més facilitat 
per a l’aprenentatge en determinades àrees o matèries 
i que pot aprofundir o investigar, amb la supervisió del 
professor, en algun àmbit o centre d’interès curricular 
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Proposta	de	compareixença	d’Anna	Pa·
rés	i	Rifà,	degana	del	Col·legi	de	Politò·
legs	i	Sociòlegs	de	Catalunya,	amb	re·
lació	al	Projecte	de	llei	de	mediació	en	
l’àmbit	del	dret	privat
Tram. 352-00634/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu·
retat Ciutadana, en la sessió núm. 30, tinguda el dia 
27.11.2008 (DSPC·C 441).

Propostes	de	compareixença
Tram. 352-00657/08 a 352-00661/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
353)

Al BOPC 253, de 17 de novembre, a la pàgina 64.

On diu: «DSPC·C 425»

Ha de dir: «DSPC·C 424»

Proposta	de	compareixença	de	Sílvia	
Giménez·Salinas	Colomer,	presidenta	
del	Consell	dels	Il·lustres	Col·legis	d’Ad·
vocats	de	Catalunya,	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	de	mediació	en	l’àmbit	del	
dret	privat
Tram. 352-00662/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 30, tinguda el dia 27.11.2008 (DSPC·C 
441).

Proposta	de	compareixença	del	presi·
dent	de	la	Junta	de	Govern	del	Col·legi	
Oficial	de	Graduats	Socials	de	Barcelo·
na	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	me·
diació	en	l’àmbit	del	dret	privat
Tram. 352-00631/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu·
retat Ciutadana, en la sessió núm. 30, tinguda el dia 
27.11.2008 (DSPC·C 441).

Proposta	de	compareixença	del	presi·
dent	del	Tribunal	Arbitral	de	Barcelona	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	medi·
ació	en	l’àmbit	del	dret	privat
Tram. 352-00632/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu·
retat Ciutadana, en la sessió núm. 30, tinguda el dia 
27.11.2008 (DSPC·C 441).

Proposta	de	compareixença	de	Raúl	
Sánchez,	director	de	l’Institut	d’Estudis	
Superiors	de	la	Família	de	la	Universitat	
Internacional	de	Catalunya,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	mediació	en	l’àmbit	
del	dret	privat
Tram. 352-00633/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu·
retat Ciutadana, en la sessió núm. 30, tinguda el dia 
27.11.2008 (DSPC·C 441).
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Propostes	de	compareixença
Tram. 352-00666/08 a 352-00670/08
Tram. 352-00674/08 a 352-00675/08
Tram. 352-00689/08 a 352-00696/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
353)

Al BOPC 253, de 17 de novembre, a les pàgines 64, 
65, 68 i 69.

On diu: «DSPC·C 425»

Ha de dir: «DSPC·C 424»

Proposta	de	compareixença	de	Sílvia	
Giménez·Salinas	Colomer,	presidenta	
del	Consell	de	Col·legis	d’Advocats	de	
Catalunya	i	degana	del	Col·legi	d’Advo·
cats	de	Barcelona,	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	de	mediació	en	l’àmbit	del	
dret	privat
Tram. 352-00730/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 30, tinguda el dia 27.11.2008 (DSPC·C 
441).

Proposta	de	compareixença	de	Lídia	
Condal	i	Invernón,	degana	del	Col·legi	
d’Advocats	de	Granollers	i	presidenta	
de	la	Comissió	de	Mediació	del	Consell	
de	Col·legis	d’Advocats	de	Catalunya,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	medi·
ació	en	l’àmbit	del	dret	privat
Tram. 352-00731/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 30 de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 27.11.2008 
(DSPC·C 441).

Proposta	de	compareixença	de	José	
Manuel	Regadera	Sáenz,	jutge	degà	de	
Barcelona,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	mediació	en	l’àmbit	del	dret	pri·
vat
Tram. 352-00663/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu·
retat Ciutadana, en la sessió núm. 30, tinguda el dia 
27.11.2008 (DSPC·C 441).

Proposta	de	compareixença	de	María	
Eugenia	Alegret	Burgués,	presidenta	
del	Tribunal	Superior	de	Justícia	de	Ca·
talunya,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	mediació	en	l’àmbit	del	dret	privat
Tram. 352-00664/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu·
retat Ciutadana, en la sessió núm. 30, tinguda el dia 
27.11.2008 (DSPC·C 441).

Proposta	de	compareixença	de	Jaume	
Almenara	i	Aloy,	degà	del	Col·legi	Oficial	
de	Psicòlegs	de	Catalunya,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	mediació	en	l’àmbit	
del	dret	privat
Tram. 352-00665/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu·
retat Ciutadana, en la sessió núm. 30, tinguda el dia 
27.11.2008 (DSPC·C 441).
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Proposta	de	compareixença	de	M.	Mer·
cedes	Tarrazón	i	Rodón,	membre	del	Ple	
de	la	Cambra	de	Comerç	de	Barcelona,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	medi·
ació	en	l’àmbit	del	dret	privat
Tram. 352-00735/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 30, tinguda el dia 27.11.2008 (DSPC·C 
441).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Antoni	Blanco	Abad,	alcalde	de	Sant	
Pere	de	Ribes,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	mediació	en	l’àmbit	del	dret	
privat
Tram. 352-00736/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 30, tinguda el dia 27.11.2008 (DSPC·C 
441).

Proposta	de	compareixença	d’Antoni	Vi·
dal	Teixidó,	membre	del	Comitè	Cientí·
fic	del	Màster	en	Mediació	de	l’Il·lustre	
Col·legi	d’Advocats	de	Barcelona,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	mediació	en	
l’àmbit	del	dret	privat
Tram. 352-00737/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 30 de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 27.11.2008 
(DSPC·C 441).

Proposta	de	compareixença	de	Salva·
dor	Puntes,	responsable	pedagògic	del	
Màster	europeu	en	mediació	de	la	Uni·
versitat	de	Barcelona	i	professor	del	
Màster	europeu	de	mediació	de	l’Insti·
tut	Universitari	Kurt	Bösch,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	mediació	en	l’àmbit	
del	dret	privat
Tram. 352-00732/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 30, tinguda el dia 27.11.2008 (DSPC·C 
441).

Proposta	de	compareixença	de	Tere·
sa	Llorens	Carbonell,	coordinadora	de	
l’Àrea	d’Igualtat	i	Ciutadania	de	la	Dipu·
tació	de	Barcelona,	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	de	mediació	en	l’àmbit	del	
dret	privat
Tram. 352-00733/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 30, tinguda el dia 27.11.2008 (DSPC·C 
441).

Proposta	de	compareixença	d’Anna	Vall	
Rius,	directora	del	Centre	de	Mediació	
Familiar	de	Catalunya,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	mediació	en	l’àmbit	
del	dret	privat
Tram. 352-00734/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 30, tinguda el dia 27.11.2008 (DSPC·C 
441).
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Proposta	de	compareixença	d’un	repre·
sentant	o	una	representant	de	la	Junta	
de	Govern	del	Col·legi	Oficial	de	Psicò·
legs	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	de	mediació	en	l’àmbit	del	
dret	privat
Tram. 352-00741/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 30, tinguda el dia 27.11.2008 (DSPC·C 
441).

Proposta	de	compareixença	d’un	repre·
sentant	o	una	representant	de	la	Junta	
de	Govern	del	Col·legi	Oficial	de	Diplo·
mats	en	Treball	Social	i	Assistents	So·
cials	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	de	mediació	en	l’àmbit	del	
dret	privat
Tram. 352-00742/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 30, tinguda el dia 27.11.2008 (DSPC·C 
441).

Proposta	de	compareixença	d’un	repre·
sentant	o	una	representant	de	la	Junta	
de	Govern	del	Col·legi	d’Educadores	i	
Educadors	Socials	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	mediació	
en	l’àmbit	del	dret	privat
Tram. 352-00743/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 30, tinguda el dia 27.11.2008 (DSPC·C 
441).

Proposta	de	compareixença	de	Dani·
el	Arasa,	president	del	Grup	d’Entitats	
Catalanes	de	la	Família,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	mediació	en	l’àmbit	
del	dret	privat
Tram. 352-00738/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu·
retat Ciutadana, en la sessió núm. 30, tinguda el dia 
27.11.2008 (DSPC·C 441).

Proposta	de	compareixença	de	Liberto	
Senderos,	president	de	l’Institut	de	Po·
lítica	Familiar	de	Catalunya,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	mediació	en	l’àmbit	
del	dret	privat
Tram. 352-00739/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu·
retat Ciutadana, en la sessió núm. 30, tinguda el dia 
27.11.2008 (DSPC·C 441).

Proposta	de	compareixença	d’un	repre·
sentant	o	una	representant	del	Consell	
de	Col·legis	d’Advocats	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	medi·
ació	en	l’àmbit	del	dret	privat
Tram. 352-00740/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 30, tinguda el dia 27.11.2008 (DSPC·C 
441).
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Proposta	de	compareixença	de	Margari·
ta	Castañer	Vivas,	presidenta	de	la	Soci·
etat	Catalana	d’Ordenació	del	Territori,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’avalua·
ció	ambiental	dels	plans	i	programes
Tram. 352-00747/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica·
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
35805).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am·
bient i Habitatge, sessió del 27.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Ser·
gi	Cantó	i	Jordi,	president	del	Col·legi	
d’Ambientòlegs	de	Catalunya,	amb	re·
lació	al	Projecte	de	llei	d’avaluació	am·
biental	dels	plans	i	programes
Tram. 352-00748/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica·
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
35805).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am·
bient i Habitatge, sessió del 27.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre·
sentant	o	una	representant	de	la	Junta	
de	Govern	del	Col·legi	de	Pedagogs	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	mediació	en	l’àmbit	del	dret	privat
Tram. 352-00744/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 30, tinguda el dia 27.11.2008 (DSPC·C 
441).

Proposta	de	compareixença	d’un	repre·
sentant	o	una	representant	de	la	Jun·
ta	de	Govern	del	Col·legi	de	Politòlegs	i	
Sociòlegs	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	mediació	en	l’àmbit	
del	dret	privat
Tram. 352-00745/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 30, tinguda el dia 27.11.2008 (DSPC·C 
441).

Proposta	de	compareixença	de	Sebastià	
Jornet	Forner,	secretari	de	l’Agrupació	
d’Arquitectes	Urbanistes	de	Catalunya,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’avalua·
ció	ambiental	dels	plans	i	programes
Tram. 352-00746/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica·
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
35805).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am·
bient i Habitatge, sessió del 27.11.2008.
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Proposta	de	compareixença	de	Raül	
Valls,	representant	del	Centre	per	a	la	
Sostenibilitat	Territorial,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’avaluació	ambiental	
dels	plans	i	programes
Tram. 352-00751/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica·
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
35805).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am·
bient i Habitatge, sessió del 27.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Toni	Al·
taiò,	representant	de	l’Associació	per	la	
Defensa	i	l’Estudi	de	la	Natura,	amb	re·
lació	al	Projecte	de	llei	d’avaluació	am·
biental	dels	plans	i	programes
Tram. 352-00752/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica·
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
35805).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am·
bient i Habitatge, sessió del 27.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre·
sentant	o	una	representant	del	Col·legi	
d’Ambientòlegs	de	Catalunya	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’avaluació	ambi·
ental	dels	plans	i	programes
Tram. 352-00753/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca·
talunya (reg. 35830 i 35919).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am·
bient i Habitatge, sessió del 27.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Marga·
rida	Gual	Perelló,	degana	del	Col·legi	
de	Biòlegs	de	Catalunya,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’avaluació	ambiental	
dels	plans	i	programes
Tram. 352-00749/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica·
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
35805).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am·
bient i Habitatge, sessió del 27.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’Antoni	F.	
Tulla,	president	de	la	Delegació	del	Col·
legi	de	Geògrafs	a	Catalunya,	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’avaluació	ambi·
ental	dels	plans	i	programes
Tram. 352-00750/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica·
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
35805).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am·
bient i Habitatge, sessió del 27.11.2008.
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Proposta	de	compareixença	d’un	repre·
sentant	o	una	representant	de	la	Fede·
ració	de	Municipis	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’avaluació	
ambiental	dels	plans	i	programes
Tram. 352-00757/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 36042).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am·
bient i Habitatge, sessió del 27.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre·
sentant	o	una	representant	del	Col·legi	
d’Enginyers	de	Camins,	Canals	i	Ports	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’avaluació	ambiental	dels	plans	
i	programes
Tram. 352-00758/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 36042).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am·
bient i Habitatge, sessió del 27.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre·
sentant	o	una	representant	del	Col·legi	
d’Ambientòlegs	de	Catalunya	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’avaluació	ambi·
ental	dels	plans	i	programes
Tram. 352-00759/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 36042).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am·
bient i Habitatge, sessió del 27.11.2008.

Proposta	de	compareixença	del	presi·
dent	de	l’Associació	Catalana	de	Muni·
cipis	i	Comarques	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’avaluació	ambiental	dels	
plans	i	programes
Tram. 352-00754/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca·
talunya (reg. 35830 i 35919).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am·
bient i Habitatge, sessió del 27.11.2008.

Proposta	de	compareixença	del	presi·
dent	de	la	Federació	de	Municipis	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’avaluació	ambiental	dels	plans	i	
programes
Tram. 352-00755/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca·
talunya (reg. 35830 i 35919).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am·
bient i Habitatge, sessió del 27.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre·
sentant	o	una	representant	de	l’Associa·
ció	Catalana	de	Municipis	i	Comarques	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’avalua·
ció	ambiental	dels	plans	i	programes
Tram. 352-00756/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 36042).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am·
bient i Habitatge, sessió del 27.11.2008.
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Sol·licitud	de	compareixença	del	pre·
sident	del	Consell	de	l’Audiovisual	de	
Catalunya	davant	la	Comissió	sobre	els	
Drets	de	les	Dones	perquè	expliqui	l’in·
forme	del	Consell	sobre	la	violència	de	
gènere	i	els	mitjans	de	comunicació
Tram. 356-00387/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds · 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 35687).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre els Drets 
de les Dones, sessió del 20.11.2008.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
xENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixences
Tram. 353-00316/08 a 353-00321/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
353)

Al BOPC 253, de 17 de novembre, a la pàgina 80.

On diu: «DSPC·C 425»

Ha de dir: «DSPC·C 424»

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Taula	del	Tercer	Sector	
Social	davant	la	Comissió	de	Benestar	
i	Immigració	perquè	presentin	el	Pla	es·
tratègic	del	sector	social
Tram. 356-00361/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Consol Prados 
Martínez, del Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi, Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamenta·
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, Montserrat 
Nebrera González, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquer·
ra Unida i Alternativa, Antonio Robles Almeida, del 
Grup Mixt (reg. 33625).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 18.11.2008.

Sol·licitud	de	compareixença	de	la	di·
rectora	general	d’Atenció	a	la	Infància	
i	l’Adolescència	davant	la	Subcomissió	
de	la	Infància	perquè	informi	sobre	els	
treballs	d’elaboració	de	l’avantprojecte	
de	llei	de	la	infància
Tram. 356-00384/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Consol Prados 
Martínez, del Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi, Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Rafael López 
i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamen·
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra Unida 
i Alternativa, Antonio Robles Almeida, del Grup Mixt 
(reg. 35172).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 18.11.2008.
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4.88. CONSELLS ASSESSORS DEL PARLAMENT

4.88.01. CONSELL ASSESSOR DEL PARLAMENT SO-
BRE CIÈNCIA I TECNOLOGIA (CAPCIT)

Línia	de	treball	del	Consell	Assessor	del	
Parlament	sobre	Ciència	i	Tecnologia	
(CAPCIT)	sobre	els	transgènics
Tram. 394-00005/08

Obertura de la línia de treball

consell assessor del Parlament sobre ciència i tec-
nologia (caPcit)

El Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tec·
nologia (CAPCIT), en sessió tinguda el 10 de novembre 
de 2008, ha acordat d’iniciar una línia de treball sobre 
els transgènics.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2008

El secretari El president
Fernando Domínguez Garcia Ernest Benach i Pascual

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs	per	a	proveir	temporalment	
dos	llocs	de	treball	d’ajudant	o	ajudanta	
de	magatzem	del	Departament	d’Infra·
estructures,	Equipaments	i	Seguretat
Tram. 500-00017/08

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 25.11.2008

la mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 25 
de novembre de 2008, ha convocat un concurs espe·
cífic per a proveir temporalment: 

a) un lloc de treball d’ajudant/a de magatzem, del grup 
C2 i nivell 3, amb horari normal, en torn de jornada 
partida, del Departament d’Infraestructures, Equipa·
ments i Seguretat, per a cobrir la vacant existent en 
l’actualitat i fins a la seva provisió reglamentaria.

b) un lloc de treball d’ajudant/a de magatzem, del grup 
C2 i nivell 3, del Departament d’Infraestruc tures, Equi·

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Política	Cultural	amb	el	president	del	
Consell	de	l’Audiovisual	de	Catalunya	
sobre	el	contingut	de	l’acord	d’aquest	
consell	relatiu	a	l’adjudicació	del	con·
tracte	de	gestió	indirecta	del	servei	pú·
blic	de	radiodifusió	sonora	en	ones	mè·
triques	amb	modulació	de	freqüència
Tram. 359-00008/08

Al BOPC 357, de 24 de novembre, a la pàgina 55.

On diu: «DSPC·C 433»

Ha de dir: «DSPC·C 432»

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES 
ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIó TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe	sobre	la	situació	en	data	del	30	
de	setembre	de	2008	dels	avals	d’ope·
racions	amb	venciment	posterior	a	l’1	
de	gener	de	2008
Tram. 334-00077/08

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Finances
Reg. 35752 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 25.11.2008

President de la comissió d’economia, finances i Pres-
suPost

Per al seu retiment a la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost del Parlament de Catalunya, us trameto ad·
junta, la informació a 30 de setembre de 2008, a la qual 
es refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya.

Cordialment,

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

Barcelona, 14 de novembre de 2008

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’ade·
quació del candidat o candidata per al lloc de treball a 
proveir.

c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats, els 
quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’ava·
luació d’acord amb el barem establert per la base 6.

d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits, 
de conformitat amb la base 3.3, adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un informe de 
l’expedient personal, en la part que pugui ésser objecte 
de valoració, tal com assenyala la base 3.2.

e) La documentació acreditativa de tenir el certificat del 
nivell intermedi de català (B) o un altre d’equivalent.

2.2. El fet de no presentar el currículum implica que 
l’òrgan de selecció no el pot tenir en compte a l’efecte de 
valorar els mèrits. Tampoc no es poden tenir en compte 
els mèrits no acreditats documentalment.

3. Acreditació dels mèrits

3.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació 
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya (BOPC) i només es tenen en compte 
els mèrits al·legats i justificats dins aquest termini.

3.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mit·
jançant els certificats corresponents. Es pot substituir 
la certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja 
consten en l’expedient personal del funcionari o funci·
onària per un informe de la Direcció de Govern Interior 
emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol altre 
mitjà admès en dret.

3.3. Els certificats esmentats per la base 3.2 han d’ésser 
expedits per: 

a) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de 
mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del 
Parlament de Catalunya.

b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el su·
pòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en 
institucions públiques diferents del Parlament de Cata·
lunya o en l’àmbit de l’empresa privada.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que cor·
respongui, en el supòsit d’altres mèrits.

4. Comissió tècnica d’avaluació 

La comissió tècnica d’avaluació per als dos llocs de tre·
ball és formada pels membres següents: 

a) Un president o presidenta, que ha d’ésser el director 
de Govern Interior o, per delegació d’aquest, la cap del 
Departament de Recursos Humans.

b) Dos vocals: el cap del Departament d’Infraestructu·
res, Equipaments i Seguretat i una persona en represen·
tació del personal, proposada pel Consell de Personal.

5. Procediment d’actuacions

5.1. Un cop transcorregut el termini de presentació de 
sol·licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elaborar 
i fer pública, d’acord amb el que estableixen les bases 
5.3 i 5.4, en el termini de quinze dies, la llista de per·

paments i Seguretat, per a cobrir la vacant existent en 
l’actualitat i fins a la seva provisió reglamentaria, amb 
horari de tarda, de 14.30 a 20.30 en els períodes en què 
la jornada laboral és de 37.5 hores setmanals, i de 14.00 
a 20.00 hores en jornada de 35 hores setmanal. No obs·
tant això, en supòsits de malaltia, vacances o absència 
de l’ocupant de l’altra plaça d’ajudant de magatzem, re·
alitzarà la jornada partida. Els dies d’activitat parlamen·
tària, (sessions de Ple, Diputació permanent, Comissi·
ons, Presidència i Mesa del Parlament, Junta de 
Portaveus) podrà recuperar la diferència d’hores, tot 
compensant les treballades de més, fins arribar al còm·
put setmanal establert.

D’acord amb el que estableixen els articles 33, 34, 53 i 
54 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par·
lament de Catalunya, aprovat per l’acord de la Comissió 
de Govern Interior del 29 d’abril de 2003 i l’article 20.1 
de l’Acord sobre les condicions de treball del personal 
del Parlament per als anys 2008·2011, i de conformitat 
amb la normativa corresponent sobre funció pública de 
la Generalitat de Catalunya.

Les funcions assignades al lloc de treball convocat con·
sisteixen a ajudar l’actual responsable de magatzem. As·
sistència a la gestió en el magatzem de béns mobles i de 
material fungible i control de les entrades i sortides.

bases

1. Requisits de participació

1.1 Pot prendre part en aquest concurs el personal fun·
cionari de carrera o funcionari interí d’uixer/a del Par·
lament de Catalunya.

1.2. Pot participar en aquest concurs el personal com·
près en l’apartat 1.1 que es trobi, respecte a l’Adminis·
tració del Parlament de Catalunya, en qualsevol de les 
situacions administratives regulades per la normativa 
vigent.

No hi pot participar el personal que es trobi en situació 
de suspensió mentre en durin els efectes, ni el personal 
traslladat de lloc de treball, ni el destituït de càrrecs 
de comandament com a conseqüència d’un expedient 
disciplinari, mentre en durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi pot participar el personal que, trobant·se 
en una situació diferent de la de servei actiu, no hi hagi 
estat el temps mínim exigit per a reingressar·hi.

2. Sol·licituds i documentació

2.1. Tothom qui compleixi les condicions de la base 1 
i vulgui prendre part en aquest concurs ha de presen·
tar, fins al dia 9 de desembre de 2008, al Registre de 
la Secretaria General del Parlament de Catalunya, la 
documentació següent: 

a) La sol·licitud de participació, en què ha de constar el 
lloc de treball pel qual s’opta, adreçada a la Direcció de 
Govern Interior. Aquesta sol·licitud s’ha de formalitzar 
en un model normalitzat, els exemplars del qual són a 
disposició de les persones interessades al Departament 
de Recursos Humans del Parlament de Catalunya.
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d) Titulacions acadèmiques

Per les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants 
per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts. En cap 
cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de nivell 
inferior que són necessàries per a assolir·ne d’altres de 
nivell superior que s’al·leguen com a requisit o com a 
mèrit.

e) Coneixement de català

Pel coneixement de la llengua catalana superior a l’exi·
git per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts.

6.3. La comissió tècnica d’avaluació té la facultat de 
convocar personalment els candidats, en els casos en 
què ho consideri convenient, a fi d’aclarir punts dub·
tosos o qualsevol altre aspecte de la documentació que 
hagin aportat.

7. Resolució del concurs

7.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió 
tècnica d’avaluació, resol el concurs a favor dels aspi·
rants que obtinguin la millor valoració de tots els mè·
rits i les capacitats que especifica la base 6. Aquesta 
resolució comporta l’adscripció en comissió de serveis 
dels funcionaris als llocs de treball convocats, amb les 
funcions descrites.

7.2. En cas que hi hagi empat en la puntuació global, 
s’ha de dirimir a favor de l’aspirant que ha obtingut la 
puntuació més alta, tenint en compte l’ordre dels apar·
tats de valoració dels mèrits i les capacitats establert 
per la base 6.

7.3. El concurs pot ésser declarat desert.

8. Terminis d’incorporació i de presa de possessió

8.1. El termini per a incorporar·se a la nova destinació 
és de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de 
la publicació de la resolució del concurs en el BOPC.

8.2. El termini per a la presa de possessió en la nova 
destinació, que ha d’acreditar la cap del Departament de 
Recursos Humans, és de dos dies hàbils comptadors a 
partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc de 
treball anterior. Si aquesta resolució comporta el rein·
grés al servei actiu, el termini de presa de possessió s’ha 
de comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta. 
Així mateix, per causes justificades per necessitats del 
centre gestor d’origen, que el cap o la cap del dit centre 
gestor ha de valorar en cada cas, es pot concedir una 
pròrroga de fins a deu dies.

9. Règim d’impugnacions

9.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Par·
lament de resolució del concurs, que posen fi a la via 
administrativa, les persones interessades poden inter·
posar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa 
del Parlament en el termini d’un mes a comptar de la 
publicació o la notificació, o directament un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la publicació o la notificació, 
de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa ad·
ministrativa.

sones admeses i excloses, amb indicació dels motius 
d’exclusió, si escau.

5.2. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini d’un 
mes des de la publicació de la llista de persones adme·
ses i excloses, ha d’elaborar una relació ordenada dels 
candidats admesos a la convocatòria, amb les puntua·
cions atorgades, la qual es fa pública al tauler d’anuncis 
del Parlament.

5.3. Totes les comunicacions i les notificacions deriva·
des d’aquesta convocatòria es fan públiques al tauler 
d’anuncis del Parlament de Catalunya, sens perjudici 
que es publiquin també en el diari oficial que establei·
xen aquestes bases.

5.4. Les qualificacions de les proves i de la fase de 
concurs es fan públiques, als efectes del que estableix 
l’article 59.5.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions pú·
bliques i del procediment administratiu comú, modificat 
per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al tauler 
d’anuncis del Parlament de Catalunya. Amb aquesta pu·
blicació es considera feta la notificació oportuna a les 
persones interessades i s’inicien els terminis als efectes 
dels possibles recursos.

6. Mèrits i capacitats a valorar

6.1. Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els do·
cuments a què es refereix la base 2.1.b, c, d i e, els quals 
han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació, 
segons els criteris i els barems següents: 

a) Experiència laboral

Pel treball acomplert, en funció de l’experiència ad·
quirida, especialment en l’exercici de funcions sem·
blants a les pròpies del lloc de treball convocat, i ate·
nent en tot cas la similitud entre el contingut tècnic i 
l’especialització de les tasques acomplertes respecte a 
les pròpies del lloc de treball convocat; la proximitat 
funcional o sectorial de les àrees en què els concur·
sants prestin o hagin prestat serveis respecte a l’àrea 
de destinació, i, si escau, la proximitat de nivell entre 
el lloc de treball d’origen i el de destinació: fins a 25 
punts.

b) Antiguitat

Pel temps de serveis prestats en qualsevol administració 
pública o ens públic, atenent els grups, el nivell i les 
categories en què s’hagin prestat: fins a 5 punts, a raó 
de 0,5 punts per any complet de serveis. Els serveis 
efectivament prestats en el Parlament de Catalunya pun·
tuen el doble que els prestats en altres administracions. 
Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts 
a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i 
les disposicions concordants, tenint en compte que el 
temps de serveis prestats simultàniament només es pot 
computar una vegada.

c) Formació i perfeccionament

Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries 
relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball 
convocat: fins a 10 punts.
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9.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica 
d’avaluació que decideixin directament o indirectament 
el fons de l’assumpte, que determinin la impossibilitat 
de continuar el procés selectiu o que produeixin inde·
fensió o un perjudici irreparable a drets o interessos 
legítims, les persones interessades poden interposar un 
recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament en el ter·
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació 
dels dits actes al tauler d’anuncis del Parlament.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2008

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general




